
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   02/03/2023  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  61/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  DISPÕE  SOBRE  A  ALIENAÇÃO  DE  IMÓVEL
MUNICIPAL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 203.145 DO 1º REGISTRO
DE  IMÓVEIS  DE  RIBEIRÃO  PRETO/SP,  POR  MEIO  DE
INCORPORAÇÃO  IMOBILIÁRIA,  MEDIANTE  LICITAÇÃO  NA
MODALIDADE  CONCORRÊNCIA,  OFERECE  EM  GARANTIA  DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO DENTRO DO PROGRAMA NOSSA CASA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  51/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  PARCIAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  69/2022,  DE  AUTORIA  DO  COLETIVO
POPULAR JUDETI ZILLI, QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA
A MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DEMAIS MATÉRIAS

3 - 2ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  10/23 -  PREFEITO
MUNICIPAL - ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2936, DE 19 DE FEVEREIRO
DE  2019,  QUE  INSTITUIU  O  REGIME  DE  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES
DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA
ADEQUAR AO ART. 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  4/23 -  MESA  DA
CÂMARA MUNICIPAL -  SUSPENDE A EXECUÇÃO DO ART.  8º,
ALÍNEA "a",  INCISO X,  DA LEI  ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO  PRETO,  POR  FORÇA  DA  DECISÃO  TOMADA  PELO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  QUE  A
JULGOU  INCONSTITUCIONAL,  NOS  TERMOS  DA  ADIN  Nº
2286894-29.2021.8.8.26.0000.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  11/23 -  MARCOS
PAPA - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ EMÉRITA À SRA. REGINA
HELENA BRITO DE SOUZA.
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6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 14/23 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO  ESPECIAL,  NO  VALOR  DE  ATÉ  R$  32.922.713,72
(TRINTA E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL,
SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS),
PARA  ATENDER,  DE  ACORDO  COM  A  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  119,  DE  27  DE  ABRIL  DE  2022,  A
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSO DA
EDUCAÇÃO,  NO  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO,  NO
ORÇAMENTO  DO  CORRENTE  EXERCÍCIO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

7 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 15/23 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 3.755.000,00 (TRÊS
MILHÕES,  SETECENTOS  E  CINQUENTA  E  CINCO  MIL  REAIS)
DEVIDO  A  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,
VISANDO ATENDER A TABELA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
2023  -  ADUESP,  REFERENTE  AO  CÓDIGO  DE  APLICAÇÃO  DE
EMENDA  PARLAMENTAR  ESTADUAL  INDIVIDUAL  E  DE
BANCADA  NA  SECRETARIA  DA  SAÚDE  NO  MUNICÍPIO  DE
RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 21/23 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 202.200,00 (DUZENTOS E
DOIS  MIL  E  DUZENTOS  REAIS),  PARA  ATENDER  A
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,  INCLUIR
FONTE  DE  RECURSO  FEDERAL,  EP-EMENDA  PARLAMENTAR,
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  PARA  A  PATRULHA  MARIA  DA
PENHA,  ENTRE  AS  DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  JUSTIÇA,  NO  ORÇAMENTO  DO
CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

FRANCO FERRO
Presidente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

& %% PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR __)” É
_

%

DISPOE SOBRE A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL OBJETO
DA MATRÍCULA Nº 203.145 DO ]" REGISTRO DE IMOVEIS DE

RIBEIRÃO PRETO/SP, POR MEIO DE INCORPORAÇÃO
IMOBILIARIA, MEDIANTE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
CONCORRÉNCIA, OFERECE EM GARANTIA DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO DENTRO DO PROGRAMA NOSSA CASA E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1”. Fica O Poder Executivo autorizado a alienar o imóx el municipal. que tica

desafetado e incluído na categoria de bens dominiais. situado à Rua Guido

Zenello. localizado no Conjunto Habitacional .lardim Joaquim ProcOpio de

Araújo Ferraz. encerrando uma área de l3.923.l() mª. objeto da matrícula
nO 203.145 do lº Registro de [móveis de Ribeirão Preto/SP. com a

seguinte descrição:

! - uma área de terras. Situada neste município. com frente para a rua

Guido Zanello. localizada entre as ruas Benedicto Thomas Tcrreri e João

Pestana. constituida por parte da Área lnstitucional "A" dO Conjunto
Habitacional Jardim Joaquim Procópio de Araujo Ferraz e também por

parte da Área Institucional 28 do loteamento Parque das Figueiras. com as

seguintes medidas e conlrontaeões: inicia-se em um ponto situado no

alinhamento predial da rua Guido )”.anello distante 9.00 metros da rua

Benedicto Thomaz Terreri. desde ponto segue o alinhamento predial da

rua Guido Zanello. com distancia de 103.48 metros: deste ponto della/(;,
;

—lde()

fls. 3/111



”?a,

Prefeitura Municipat de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

esquerda em curva com raio de 9.00 metros e desenvolvimento de 15.63

metros: deste ponto segue pelo alinhamento predial da rua João Pestana.

com distância de 113.98 metros; deste ponto deflete a esquerda
confrontando com parte da arca institucional do imóvel objeto de

matrícula nº 203.146. com distância de 103.81 metros. até atingir o

alinhamento predial da rua Benedicto Thomaz 'l'crrcri. com distância de
1 1 1.36 metros. deste ponto dellcte a esquerda em curva com raio de 9.00

metros e desenvolvimento de 14.14 metros. até atingir o alinhamento

predial da rua Guido Zancllo. ponto onde lCX'C início e lim a presente

descrição perime'trica. totalizando uma área de l3.922.l0 metros

quadrados. cadastrada na municipalidade sob nº 505.927.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput deste artigo abrange as

construções e benfeitorias nele existentes.

Art. 2". A alienação do imóvel a que se refere o artigo 1“ desta lei complementar.

se dará mediante licitação nos termos da Lei nº 8.666. de 1993. na

modalidade concorrência. por meio de incorporação imobiliária. conforme

autoriza o parágrafo 1“ do artigo 31 da Lei n" 4.591. de 1964. através da

outorga de instrumento público de mandato a ineorporador-construtor.

para a produção de unidades residenciais no âmbito do Programa Nossa

Casa instituído junto a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo.

pelo Decreto Estadual nº 64.4l9i de 28 de agosto de 20 l 9.

ª lª. A autorização de que trata o caput do artigo ]“ inclui oferecer o

imóvel em garantia de operação de crédito. para a viabilização do

empreendimento. junto à Caixa Econômica Federal. visando a produção
das unidades residenciais dentro de Programa Federal de incentivo pa
moradia popular.

Sdeó

fr
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

& 2º. 0 metro quadrado para o imóvel objeto da matrícula 203.145 do lº
Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP está avaliado pelo
valor de R$ 291.12 (duzentos e noventa e um reais e doze centavos). data

base de 01/11/2022. conforme avaliação confeccionada pela Comissão de

Avaliação Técnica de Imóveis (CATI). da Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano. constante do Processo Digital 2022 149798.

Art. 3º. Do contrato de mandato de incorporação imobiliária. previsto no ªlº do

artigo 31 da Lei nº 4.591. de 1964. constará a expressa transcrição do

disposto no & 4º. do art. 35. para concluir todos os negócios tendentes a

alienação das frações ideais de terreno. deverão constar clausulas. termos

e condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para a

incorporação imobiliária de unidades habitacionais de interesse social. sob

responsabilidade exclusiva do outorgado lneorporador. podendo praticar
todos os atos necessários ao lim a que se destina.

Art. 4“. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão

por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5“. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

, ,/A? “'
fill/I:.”. ' , «' E NOGUEIRA

P eleito Municipal

6de6
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1 Iº on DE REGISTRO DE IMÓVEIS

MARCA DE RIBElRÃO PRETO - SP

O N. 2 — REGISTRO GERAL

Código (CNS) nº: 11.143-5

MATRíCULA 51an ——"——

í 203.145 [ 01

Ribeirão Preto, 26 de agosto de 2022.

“MÓVEL: Área de terras. com 13.922,10 metros quadrados, constituida por parte daN
Área institucional "A" do Conjunto Habitacional Jardim Joaquim Procópio de AraújoFerraz e também pela parte da Área institucional 28 do loteamento Parque das
Figueiras.
Uma área de terras. situada neste município: com frente para rua Guido Zanella, localizada
entre as ruas Benedicto Thomas Terreri e João Pestana. constituída por parte da Área
institucional "A" do Conjunto Habitacional Jardim Joaquim Procopio de Araúio Ferraz etambém por parte da Área Institucional 28 do loteamento Parque das Figueiras, com as
seguintes medidas e confrontações: inicia—se emíum ponto situado no alinhamento predialda rua Guido Zanello. distante 9,00 metros da rua Benedicto Thomaz Terreri, deste ponto
segue pelo alinhamento predial da rua Guido Zanella, com distância de 103,48 metros;deste ponto deflete à esquerda em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de
15,63 metros; deste ponto segue pelo alinhamento predial da rua João Pestana, comdistância de 113,98 metros; deste ponto deflete à esquerdo confrontando com parte da
area institucional do imóvel objeto de matricula nº 203.146, com distância de 103,81
metros, até atingir o alinhamento predial da rua Benedicto Thomaz Terreri; deste pontodeflete à esquerda pelo alinhamento predial da rua Benedicto Thomaz Terreno, com
distância de 111,36 metros, deste ponto deflete à esqueda em curva com raio de 9,00metros e desenvolvimento de 14,14 metros, até atingir o alinhamento predial da rua Guido
Zanello, ponto onde teve início e tem fim a presente descrição perimetrioo, totalizando umaárea de 13.922,10 metros quadrados.
gADASTRO MUNlClPAL: 505.927.
PROPRlETARlO: MUNICÍPIO DE RlBElRÃO PRETO. inscrito no CNPJ/MF nº
56.024581/0001-56. com sede neste município, na praça Barão do Rio Branco, sinº.
REGlSTRO ANTERIOR: RCM/42.081 de 19 de novembro de 1985 (matrícula nº 119.425de 23 de meio de 2005); transcrição nº 63.431 (livro B-AT, fls. 125) de 29 de setembro de1971 (matricula nº 80.331 de 19 de janeiro de 1993); e registro de loteamento sob nº
10180331 de 14 de fevereiro de 1997 (matricula nº 119.426 de 23 de maio de 2005) queoriginaram a matricula nº 119.427 de 23 de meio de 2005 e matriculas nºs 182.871 e182.872 de 06 de dezembro de 2017, matricula nº 199.831 de 10 de agosto de 2021,matrículas nºs 202.583 e 202.584 de 21 de junho de 2022 e matricula nº 203.144 de 28 de
agosto de 2022. Matricula aberta em virtude de desdobro.
Ribeirão Preto, 26 de agosto de 2022 - (prenotação nª 528.945 de 25/08/2022).Selo digital número; 111435 1 VD000482128LT22H.
O Escrevente:W (Pedro Augusto Ferreira).
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Preieitura Municipal de Ribeirão Preto wâªº- EXE mx nzmm 595 ª :)
Estado de Sãº Paulo

ES) 85.
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnlca de Imóveis 555 ªº; IEA

LAUDO DEAVALIACAO
PROCESSO. EX]?m «;;;/2019 PGP—S a) - CADASTRO DE IPTU 5059: :

”_ *_

SOUGWANTE: SECRETARIADE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

ENDEREÇO: RUA GUiDO ZANELLO

LOTEAMENTO: CJ HAB JOAQUiM PROCOPIO ARAUJO FERRAZ

SETOR! SUBSETORJ NORTE ! NG

01/11/2022 08:35:24 %

Página: 8
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto m; “um ,, ]; ºzmiâfL-ãm. Pªgma: 10
Estªdo de Sá:: Paulo ª. 119-

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbanº
Comissão de Avaliação Técnica de Imoveis A;; um E!

V'NETODOLDGM, *

_

*

_ _

O trabalhº obedeceu as tecnicas & direQ es da ABNT (Assocwação Brasileira de Normas Técrucas) — NBR 14653—1 — Parte 1

Procedimentos gerais e 14.653—2 —Ava!iaçâo de bens — Park: 2, lmóws urbanos. Os dados numéncos referenles às dimensões e áreas
consideradas nos cálculos e aceitas como canelas foram obtidos de plantar. & documenlos fornecidos paio plopneláno do Imovel & cadastro da
Premium Municipal de Ribeerào Pfeto cunalames do Processo Adminsslratwa numero EXP, :NT. 02212019 PGP-S (2), Foram utilizados o Método
Comparahvo DITGTG de Dados do Mercado e e Tratamento Cçenlmcq dos Dados através de Inferência Eslatlsnca, chic-Wando alendcr as
recomendações comidas na ABNT NBR 145534 a NBR 14.653-2. Através desta amostra foram determmadas as vem'ávezs (elevamos para retratar
() contnuftamemo do mercado e assim & lendenma de formação dos mºços dos Imóveis na rcgyác avauada.

vr - alimentos

Com base nos pnncípxos norma e nos elementos caracxevizadores dos dados amostras 'eãamonauus_ fm investigudu. com a ainda do programaSisDEA — ModeWagem de Dados, o 111941810 matemático (equação de regressam) que representa os vahres de venda do terreno na região.

Adeterrmnação do mºdem matemático pressupõe .; repreSenlaçâo amplificada das propriedades e do comportamento do mercado, Assim. o valor
unneno da (Breno na rcgsão avaiiada, pode ser obtido pelo seguinte modelo matemático (equação de regressão), de acorde com cálculos
precedidos,

Muge 9-
F] 0771701 9

Data de Referência:
segundafelm. ZH de oulubro da 2022

Informações Cumplemsntares: AVALÍAÇÁO DE TERRENO DE GRANDE AREA PARA ATENDIMENTE HABXTACIDNAL DE INTERESSE SOCIAL

gºgº; ºgia ; ngg'eggº gg valem :

Olslancxa ao polo valorizame = 8.00
Localvzaçêo = 2,00
Area total : 13.922,10

Endereçº : RUA GUIDO ZANELLO
Polo valorizame : CENTRO—CATEDRAL
Iniarmanle = PMRP

Valores ar Nível de nfian a 8 "

Valor Unxlàrio
Mlmmo (4.19%) = 278,94
Médio = 291.12
Máximo (4,57%) = 304,42

Valor Total
Mínimo : 3.853.353,24
Médio ' 4.053.015,24
Maxzmc : 4238.16754
Intervaío Predãção
MÍmmo = 3 54140559
Máximo = 4 737,405,13
Mimme (126235) f 254.37
Máximo (16,59%) = 340,28

Campo de Arbítrio
RL Mímmo = 247,45
RLMaximn = $$$—5.79

Equação de regressão ! Função estimativa (moda, mediana e média):
Waky uniram = »o,ooa717495e15 wannª 733135005 * Dnsranma eu pelo valonzante .momsaanszsss * m (: mar.-zação;
«1942151236 1 Área |<)an

01/11/2022 08:35:24
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Página: 12Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto mãº, 533 51 mªgggsg)
Estado de São Paulo EQ E'

Secretaria du Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis ES; & m BA
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génio de resíçiuus * Rggressãa Linea;

nem—ms Regrenwia

(o

»
à

, , 7

0,002 “303 0,003 0,003 (MIDI 0.003 0,004 0,004 0,004 11.004 0,604 0.005 9.005 0.005
Vªlores húmidos

mamou . ADERENCIA

Grâ :: de Aderência - Regressão ear

260 ãº 2140 Bªn 280 3450 326 aco 360 BM) 400 léu “º 460 “º 555
ablenm

ESTSMATNAS

wmv. 272.54,
'

! '

I
RUA CU'DC CGNÍRO

IEDA , ”MRP1»;th .
ICAIEDML

%

RuAuENemaa 55,4an »

,

,

. 4 .L&UMRUEMI! 83 “KWL“ "A Bºngª PMSP
';

(:
í,

290.001 Mims

01/11/2022 08:35:24

fls. 9/111



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imoveis

)( —GRAU DE PRECISÃO DQ LAUDO

ªlgªju Pnuxàa _ tag:: guga-z

Página: 14
23935532, EXE E 211szst 5 º
EOLHA.“

555 wav gn

8,75%

Margin Gm
__

*

, , m n 1

nmmdude aº intervalo do conâança un 50% em lumo , , , ,, :da esllmauva de reocénma Canha! < ” 'ª ª ªº '“ < 5“ 'ª

Valor mma 304,42 A amplitude do intervalo de
“º, “um Nãº/' confxspça qe 80% emAtomv

da esnmalwa de (endenmaVªlºfmódªº 2— ”"I cem:-aí é dada por.

Assim o presente lauda se enquadra no grau de precisão: II!

1 . concwsAo_x

de AVALIAÇÃO Do IMÓVEL (3

Esta Comissãº de Avaliáçao no ambito de suas ain mções conclw que o valor de mercado do Imóvel em questão, para ªns

; R$ 4.053.M2.00 quatro milhões cinquenta e três mi! e dois reais
O presente laudo foi vislada em todas af: suas páginas e abaixo ussmade pulos prohssmnuis rcsuansavuís

Ribeirão Preto, 1 de novembro de 2022

Eng. Civil Franmsco TomáS de Resende
CREA nº 5052621800

Arquiteio Marco Antonio Affonso

CAU nª A22338-7

.

_ràxgãilini
. wl

Eng. Civil Jorge Ameno Pellegnm Armênio

CREA n' 5561770401

Eng. Civil 'Iàfnãõímes Teixàira
CREÁ nª 5070527271

Eng. Cuvil Wagner Antonio de Almenara

CREA nª 5080556686

ºbs: De "('!!de com a duras) nº ºii, urfiga 3“ do DJ) (diária «join! dll munn'lpía :Ie Ribeirãº Prem) Ilª dia 23/75/21, tercaffeil

»

Eng.

Eng Civil Carlos Hgnríque Silva

CREA nº 5061395010

& ' /
Erg, CNÉ'É ivarez

CRE/vgª ªmami
»

&

'
)

. ªmªrrava703997 ,

"O: Lnudus de

CREA n*

maga» ma.. sempre formulªdos em equipºs demo menu: 3 mm inwgmnm da Cºmissãº d»: Avalin'ãv Tea-tcu a.» lmo'reiy ymffarõn sua: ”,"mepur causam e 03 min um'a cuniuntuluenlg. "

01/11/202211:42:48
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LAUDQDEJ. - cad 505927 ANEXO ! —AMOSTRAS
&—

Profeitura Municipal de Ribeirão Proto
Estado de sãº Paulo
Secretaria do Planejamomu o Desenvolvimunto Urbano

MEL—___”.—c'Jmlssâo de Avaliação Técnica de Imóveis

JARDIM SALGADO FWLHO 12 CENTRO-CATEDRAL 3 18000 R$ 333.90 hnpsj/w-va vivareal com bmmovebi!nte—terreno—jarmm—ãígãgâgtgzbmrms-ribeirao-prem-18000m24venda-RSBõmoan—êd—
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o'J/zz _,
Camara Municipal de

Prefeitura Municipzvde
Ribeirã lªgº/ªªª Zum,,”ii

Estado de São Paulo
.Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto. ()3 de dezembro de 2022.

Of. n.º 2.427/2022-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: "DISPOE SOBRE A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL

MUNICIPAL OBJETO DA MATRICULA N" 203.145 DO lº REGISTRO

DE IMÓVEIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP, POR MEIO DE

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, MEDIANTE LICITAÇÃO NA

MODALIDADE CONCORRENCIA, OFERECE EM GARANTIA DE

CREDITO IMOBILIÁRIO DENTRO DO PROGRAMA NOSSA CASA E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS". apresentado em 06 laudas. _iustilicando-se ;

propositura pelas razões que adiante seguem,

ldeó

Ribeirão Preto

22341/2022
rário: 16:04
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O Projeto de Lei Complementar tem por objetivo

autorizar o Executivo Municipal a alienar o imóvel situado à Rua Guido Zenello.

localizado no Conjunto Habitacional Jardim Joaquim Procopio de Araújo Ferraz

para a produção de unidades residenciais no âmbito do Programa Nossa Casa.

O imóvel possui uma area de I3.922.10 mª. matrícula

nº 203.145 do lº Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP.

A alienação ora pretendida e justilieada pela adesão

do Municipio de Ribeirão Preto ao Programa Nossa Casa. instituído pelo Decreto

nº 64.419. de 28 de agosto de 2019. que busca viabilizar empreendimentos que

possibilitem a familias de baixa renda adquirirem sua casa própria de forma

acessivel.

O imóvel localizado a Rua Guido Zanella entre as

ruas Benedicto Thomas Tcrreri e João Pestana. visando a implantação de

empreendimento imobiliário para produção e alienação de. no minimo. 312

(trezentos e doze) unidades habitacionais. sendo parte delas destinadas a

Demanda Pública a Preço Social e o restante das unidades podendo ser destinada

para livre comercialização a mercado. desde que seguindo as regras do programa.

Os empreendimentos imobiliz'lrios a serem

implantados deverão ser enquadrados nos normativos do Programa Casa Verde

Amarela e no Programa NOSSA CASA.

A remuneração do MUNICÍPIO pelo mandato

outorgado para implantação do empreendimento imobiliário no imóvel aciníwj
identificado ocorrerá atraves da disponibilização de. no mínimo 132 (cen e
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lrinlzi c duas) Unidades Sociais autônomas iinulizzrdus e lcgulixadas. destinadas à

Demanda Pública. comercializadas & Preço Social. estabelecido em R$

120.00000 (cento e vinte mil reais).

Exposiais. dessa forma as razões que justificam a

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

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

Scm outro particular. aproveitamos & oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência. oS protestos de alto apreço & distinta

consideração. subscrevemo—nos.

Atenciosamente.

/
JA' NOGUEIRA

Prefeito Municipal

SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de6

fls. 14/111



53A?
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Ribeirão Preto. 14 de dezembro de 2022.

Of. Nº 2.468/2.022—C.M.

Senhor Presidente,

oºº/020023

Nos termos do Artigo 44. da Lei, Orgânica do Município de
Ribeirão Preto, comunico & Vossa Exceíência. que estou sancionando parcialmente o

Projeto de Lei nº 69/2022 que: “INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE

PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÉNCIA POLÍTICA CONTRA A

MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, consubStanciado no Autógrafo n
180/2022, encaminhado a este Executivos & apgndo Veto Parcial aos dispositiVO

abaixo discriminados, pelas razões que adiante seguem.

Para tanto estou sancionanda parcialmente a L

14.780, de 14 de dezembro de 2022.

IdeS
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DISPOSITIVOS VETADOS:

Art. Sº, Incisos l a IV e Parágrafo único

JUSTIFICATÍVÁS DO VETO:

Em 202l, foi editada a Lei Federal nº l4.l92l de 4 de

agosto de 202l. (pie estabelece normas para prevenir. reprimir e combater a violência

política contra a mulher; e altera a Lei nº 4.737. ele lã de julho de l965 (Código

Eleitoral)“, a Lei nº 9.0963 de l9 de setembro de l995 (Lei dos Partidos Políticos). e a

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). para dispor sobre os
crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo ioverídico no período de

campanha eleitoral, para criminalizar a violência politica contra a mulher e para

assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao
número de candidatas as eleições proporcionais.

Na referida lei estão expressas as tipiticações especiais no

tocante aos comandos eleitorais com estabelecimento ele variadas penas de restrição à

liberdade.

Não obstante, há que se notar a criação de multa

administrativa que em verdade.) e multa civilr e esta agregada. conforme o texto do

artigo 5ª“, l a IV e parágrafo único aos incursos da Lei Federal nº 14.1,93r de 4 (“

agosto de 202l.

Nesse sentido o artigo em análise esbarra em tli

ofensa ao Pacto Federativo (arts. lº e l8 da Clª), no que tange a matéria de

competência privativa da União., insculpida no artigo 22l l e nessa esteirar no

2de8
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Mze—ilaipíos, com CZZlíOHOMÍCI polííz'ccz, legislczmºca (lílfíllí?ÍSÍIYZZÍÍVCZ e jllzfcmeeíiªa se áâ—llO

orgcmizaeão por Lei Orgânica, aiendidos os prinelíoios estabelecidas na Constítuieão

federal e nesta Cansiltuição. ” (ge)

O Órgão Especial do E Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo em recentes decisões maniíestou—se pela constitucionalidade da instituição

de programas protetivos aos seguimentos minoritários. as chamadas ºminoriasº cujos

padrões de cidadania e dignidade humana eneomram-se mitigedos na sociedade e esse

padrão de entendimento é extraído do texto da constituição e conta com a interpretação

do Supremo Tribunal Federal quando asxim decide:

No caso preseele, não besiasxe a Sílllaçªãl) de malária

desígealdade considerada a mulher, aepeelo szgfíeleme (: legitimar o necessário

regramento normativo desigual, fem—se como base pam assim Sé” proceder a

clígfºzídade da pessoa, lim—nam —— arf. l º. lll —, () C—Íll”€ll0fílflól63173€ifãlal de igualdade — arf.

5ª, ! — e a previsão pedagógica segundo a qual a lei ptmirá qualquer discriminação

atenlafória dos direitos e liberdades jkmlamentais — arf. 5ª, XLl. A legislação
ordinária protetiva está em jína sintonia cem (: Cenvenção sobre a Eliminação de

Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no qee revela a exigência de os

Estados adotarem medidas especiais destinadas a acelerar e processo de coz/Msªução

ele um ambiente onde lea real igualdade will]? os gêneros. Há também de se

ressaltar a harmonia dos preceitos com (: waençãe lnfef'emeríeíma para Prevenir,

Punir e Erradicar (: Violência eoníra (: Malher —— a Convenção de Belém do Pará —,

110 que nwstra ser a violência contra a mulher mm; ofensa aas direitos humanos º a

consequência de relações de poder ltísforieamenfe desiguais entre as sexys. (Z.,) i ..

para coibir a violência; no ámbllo ele sem relações. Não se eoczcleefze com a

3de8
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mzooíúíídode, não se eoacízmo com a proporcioã/zcrlz'dade, cíeíxaf' & (filiação esmas! o

critério do vííímo, o critério da mulher, ezy'o espomáeeo melffzífesfczção de voefode é

cerceado por diversosfomres do eowz'vêneío no foi”. iraºeiusíve (; vídeº!-xeio e provocar
o receio, o temor, o medo de represálias. Esmzão—se o profeeào, com jlogi'ame

coazímriedode ao qee previsão eo CF, especialmezne eo Q» 8” do respeefívo em. 226. no

que odmííído que, vemfffeocío & agressão com Zesão eorpomã leve, poem o end/areiª.

depois de acionado o cmiorío'ode policial, ozáízazde qee quase sempre provoco
rezelioção do ogeníe autor do crime, vir a recuar e & revelªm—se em audiência

especificamente designado com rol finalidade, fazendo—o — e ao menos se previa de

joel—na limitada a oportunidade —— antes do recebimenío da demência, condicional/ido—

se, segundo o preeeílo do azªr. fã da lei em eomeefo, () elo & audição do Ministério

Público. Deixar a cargo de mufher autom do represeníoção &! decisão sobre o início

do persecução pena! sígng'jíea desconsidere? o temor, a' pressão psicológico e

económica, as ameaças sofêeío'os, bem eee—zo o ossímeíeio cie poder decorreme de

relações lfzãsíórico—culzªurois, não a cºooffªfbmr para (: (fimo-noção de sua profeção e a

prorrogação do sífuação de violência, (físefªíminação e ofemo & dignidade keteono.

Implica relevar os graves ímpoeíos emocionais iowosios pela violência o'e gênero o

vílíma, () qee o impede de romper com, o esfozfo de szzbmfseão. (... ) Descebe iníemrezªor

a Lei Mario de Penim de forma dissociada do Dípíomo Maio;" e dos frofocíos de

direitos humanos ratificados pelo Brasil, sendo esfes zíflfímos normas de (Jaf'áíêf

sepmlegal também aptos a nortear o inferprefoção do Zegísloção ordinário, Não se

pode olvidar, no atuczlãdode, uma“; consciência eoesífmeíooo! sobre o dgfereeço e sobre

& espeeg'fãeação dos Sã-gjez'íos de dârez'lo, o que ffªoz !egííz'lzeação às discriminações

posãfíms volzªofdos o ofende?" as peeuíiorídodes de geopos ”261708 favorecidos e o

compensar desigualdades de foro, deeorremes da e'eíslofízoção cultural

preconceito. (L..) Procede às ãnleíms () pedido joíªigªmloáo pelo PGR, buscando—se is

empréstimo de coecremde maior 61 CF . Deve-se dor i;»ríerpreãoção cmg/forme &
"

,

da República aos arts. 12, [; 26; e 4! de Lei ! f.340;ª2006 —— Leí fªi/farão da Penhª.

semicío de não ,se opíícor & Lei 9. 099%] 995 aos crimes gffílYíZCÍOS pelo lei om dis wide,

4de$
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Gabinete do Prefeito

emanando—se que, em se (raiando de lesões corporais. mesmo (faze consideradas de

(farmª sa leve, prazeícacim' contra &! mad/zer em ánczbízo domêsfíco, afaga—se,) ((zedícmw

ação penal pública incondicionada. ( ) Represenm e Lei Maria da Penha elevada.

expressão da busca das mulheres brasileiros por igual consideração e respeito.

Profege a dignidade da nwlher, (1605 (7353521930)? ((Specfosx não someã'zfe como a???

atribuía inato, mas como mio da comfrzzção regime/rem livre da própria
personalidade. (Íoníeíbuí com passos âmªgo)“ no confins—zo comb—(har cíesíínado &

assegurar condições 372Í??Í(?“ZCJS para 0 couple desemºol)»ªff(3€f2£0 de ácienfídade do género
jêmíníno. [AD] 4.424, mão do rei. mín. Marco Azzráíío. j. Q—B—ÉÚÍZ, 1—3 DJE cie [0—8—

2014j= ARE 773.765 RG, rel. mín. Gilmar Mweeíeºç, j. S—J-ZQH, P, DC,/E de 28—4—

ZOH, Tema 773.

No entanto com relação à multa civil o mesmo Orgão

Especial tem se manifestado no sentido de que refoge ao município o interesse de

suplementação oriundo das possibiiídades trazidas pelo artigo 30, II da CF quando

isso adentra às competências da União.

Nesse sentido:

Direta de Enconstitucionaiíáade 21293792820218260000

Ementa: ação (íireie de incomíitucionaliâade —— lei nº

3.823, de 10 de maio de ZOÉL do município de tietêfsp, que
“institui multa administrativa ao agressor das vítimas de

Violência doméstica e famiiiar' «— norma que desborda &

competência %gisíaiiva constitucionaimente assegurada ()
ente municipal. em disciplina, pzópria de proteção à 5

púbíica (artigo 24x inciso XIL CR) suplemen/V çao
normativa do município que não pode contrariar
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disposições federais e estaduais. cºmº ºcorreu na hipótese,

em que se criºu muita administrativa para ressarcimento

dos custes rclacíonades ao acíonameme do serviço público

loca! de emergência nos casos de vieíência doméstica e

familiar. disciplinande femea às: fôrma diversa daquela

previsía nos gigª? e 6“ do artigo 9“ da ãei federal nº

113409006 (Íei maria da» penha) — inconstitucionalidade

reconhecida —— procedência do pedido. Comarca: São Paulo

Órgão julgador: Órgão Especial

Relator(a): Francisco Antoniº Casconi

Data de julgamento: 31508f2022

No aresto em questão ficou fixada a premissa:

“É cerro ainda, na [l'/lha 550 que já cfefãm'u 0 C. Szzpremo

Tribunal Federal, (fafe &; prermgafíva de dísper legafmeníe

sobre ÍMÍ€F€SS€ locaí mia caranga ao ente político ímªesírim

autonomia [egàslaíz'vca pois "& compeí'êfzda conszimcíonal

dos Marzicáyíos de legíslw' sobre inferesse focal não tem! o

alcance de esmbelecer normas que a própria Constituição;

na reparíiçãâ das compefêz—zcias, affªibaí & U;?íão «ou aos
Eszados. ” (RE 313.560, rezª. min, Ellen Gracie, jazigammto

em 29—1!—20()5, Segunda Tumm, Bide 24-2-2006).

(»...)

Lado Gaim. f*«âOf-zfsêceuxe () dasbwªdo 530
pacfojêdeãílí'

[Sia pôfºqíiã. farás; ()Í).S'Í€ÍZ?!€ (; con

“main—aciaria! ”301673! c;,ssegzuªacfc? & fodas % emêà

federadas para cufcziar da saúde € (ISSÍSÍÉHCÍG pz'bíicaó, 0

Texão Maier reserva (; cempezêncía normaiim correlafa

66168
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aríigo 24 inciso XIX, do CR & União e Esracíos para
inserim— nomms gerais e szizpíememares, observadas regras
das 55] º c.; 150 do meslfrze

ciísposirívo. Bem verdade, com já pontuado, que aos

Municrpios eª passive! eveaiiifzmrenre emupiementar a

legislação editada pelas rleautis entes federadas, () luz da

predominância de interesse face!, mas evidente que nãº
podem contrariar (; normafização preexistente. ”

Note-se que a legislação preexistente é de matéria penal

especial eleitoral de competência privaiiva da União rante quanto e a legislação em

matéria de direito civil, de onde não se antevê a predominância do interesse local a

justificar a edição de dispositivo de lei municipak com base no art. 30. l, da

Constituição de l988, sequer a título complementar.

Observe—se também que ao dispor no artigo Sº.» IV sobre a

pena de destituição de função comissionada de agente em exercício de cargo de livre

nomeação e exoneração ou servidor invesiido de cargo de direção. cheªlia ou

assessoramemo esbarra no incurso no Tema 917 do STF que. ”10 àempo em que iixou

a maior abrangência das competências legisiaiixf'as Poder Legislativo. a ele impôs o

principio da reserva de administração e a competência privativa do Chefe do

Executivo para legislar sobre regime jurídico de servidores. Confira—se: “Não

usarpo competência privativa do (raça de Poder Execarivo lei que? embora crie

despesa para a Administração, não trata da sua estrutura eu da atribuição de se
!! !!órgãos nem de regime jurídico de servidores públicos (ari. 6], É? ! ”, H, "a”, ”e” e e ,

da Comríruição Federal).
, Kg?
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Gabinete do Prefeito

Em face de tal situação, o artigo 5“. incisos I a. IV e

Parágrafo Unico do Projeto de lei contraria o disposto nos arts. 5“. 47 incisos H e IV e

144 da Constituição Estadual.

Expostas dessa forma, as razões que me levaram & vetar

parcialmente o Autógrafo Nº 1803022. submeto o VETO PARCIAL ora. aposto à

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

Sem outro particular. aproveiâamos & oporíueidade para
reiferar & Vossa Exceíência, "os protestos de aãto apreço e distinta confoderaçâo.
SUbSC—YGVGITK (')-RGS .

Atenciosamente,

Prefeito Munic-ipa?

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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AUTÓGRAFO Nº 180/2022
Projeto de Lei nº 69/2022

Autoria da Vereadora Coletivo Popular Judeti Zilli

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A

VIOLÉNCIA POLÍTICA CONTRA A MULHER E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

A CÁMÁRA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMZÁ DÁ LEÍ,
APROVA:

Art. lº Fica instituída a Política Municipal de Prevenção e Combate à Violência
Política contra a Mulher com o objetivo de estabelecer e reconhecer casos de
violência política contra mulheres no município de Ribeirão Preto, nos termos
definidos pela Lei Federal nº 14.192, de 04 de agosto de 2021.

Art. 20 Considera—se Violência Política contra a Mulher aquelas praticadas
conforme o descrito no Art. 3º da Lei Federal nº 14.192, de 04 de agosto de 2021,
assim sendo toda e qualquer ação, conduta ou omissão, contra mulheres, que vise
ameaçar, impedir,, obstaculizar ou restringir do exercício de suas funções políticas
e que seja praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

ª lº São consideradas violências politicas contra a mulher aquelas que ocorrerem
contra mulheres politicas eleitas ou candidatas a cargos eletivos, filiadas a
partidos políticos, assessoras de gabinete ou de parlamentares de qualquer gênero,
representantes de conselhos de classe, integrantes de órgãos de controle social
consultivos, integrantes da Administração direta ou indireta, membras ou
candidatas a entidades de representação política ou de outras organizações e
associações da sociedade civil, sem prejuízo de outras em exercício de funções de
natureza politica.
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& 2“ A Violência politica contra a mulher é entendida como podendo ser praticada
de forma individualizada, contra um individuo específico, ou de forma coletiva
contra a figura da mulher enquanto agente politico.

Art. 3“ A Violência política, nos termos desta lei, podera ser classificada de
acordo com as seguintes categorias e condutas:

I — violência física: qualquer dano corporal a mulher dentro das repartições, casas
legislativas, espaços políticos ou na Via pública, podendo ou não resultar em
morte; assim como ameaças de agressão, morte, tortura que tenham como
motivação o Viés politico;

II - violência sexual: qualquer consumação ou tentativa de assédio e
importunação sexual contra a mulher dentro das repartições, casas legislativas,
espaços políticos ou na Via pública, que tenham como motivação o viés político;

III - violência moral, verbal ou psicológica: qualquer ação ou omissão que vise
caluniar, difamar, ofender ou humilhar a mulher com a intenção de prejudica-la
politicamente, dentro das repartições, casas legislativas, ou na Via pública,
Engloba também qualquer chantagem e manipulação que tenha como intuito o
controle da atuação política da mulher, interrupção, cerceamento ou corte do
microfone durante suas falas nas sessões e audiências públicas;

IV - Violência patrimonial: qualquer ação que prejudique financeiramente a
mulher por meio da destruição de itens pessoais como objetos, documentos
pessoais e de trabalho com motivação clara de causar, gerar prejuízo à
participação política, ou impedir a competição política da mulher em pleitos
eleitorais por meio de bloqueio a recursos financeiros de maneira dolosa, em
decorrência do gênero;

V — Violência Virtual: intimidação sistemática na rede mundial de computadores,
quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a
violência, adulterar ou divulgar sem autorização fotos e dados pessoais com o
intuito de criar meios de constrangimento psicossocial e de prejudicar atuação
política da mulher; '

FQ
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VI - violência institucional ou simbólica: caracterizada como qualquer ato que
impeça a mulher de garantir ou exercer seus direitos políticos e cívicos, de forma
individualizada ou direcionada a uma coletividade;

VII - perseguição política: cometida contra pessoas ativa na Vida pública e
política, que se caracteriza pela naturalização de papéis tradicionais de gênero
que, em suas formas mais graves usam redes e e—mails para ameaçar, violentar,
invadir a privacidade e causar terror e ameaça à vida da mulher ou de seus
familiares.

Art. 4“ Uma vez configurada a prática dos atos discriminatórios a que se refere
esta lei, deverão ser comunicadas as autoridades competentes, especialmente o
Ministério Público e, em se tratando de agentes políticos ou públicos deverá ser
devidamente apurada em processo administrativo, que terá inicio mediante
reclamação da ofendida ou de seu representante legal, ou ainda de qualquer
pessoa que tenha ciência do ato discriminatório e que apresente denúncia à
autoridade competente.

Art. Sº Os infratores que cometam quaisquer atos que possam ser definidos como
Violência política de gênero nos termos da Lei Federal nº l4.l92, de 04 de agosto
de 2021 no âmbito do Municipio, ficam sujeitos às seguintes sanções
administrativas, aplicáveis conforme a hipótese e de acordo com a gravidade do
ato:

1 - advertência;

II - multa, a ser definida de acordo com a gravidade da infração, com as
condições econômicas do infrator e de eventual reincidência, não devendo ser
inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deverá ser atualizado
anualmente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo IPC-A,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —— IBGE;

III —- participação em cursos de conscientização e combate à violência política
contra a mulher e temas relacionados;
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IV - destituição de tenção comissionada, se agente em exercício de cargo de livre
provimento em comissão ou em exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento.

Parágrafo único. A pena de multa aplicada à pessoa fisica poderá ser convertida
em prestação de serviço comunitário em uma unidade municipal de saúde,
educação ou assistência social, quando pequena a extensão do dano causado pelo
infrator.

Art. 60 Na apuração dos atos discriminatórios de que trata esta lei, deverão ser
observados os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 1.497, de 09 de
junho de 2003, que regula o processo administrativo na Administração Pública
Municipal.

Art. 7“ Serão priorizadas ações pela Administração Pública, voltadas para a
colaboração Governo-Sociedade, como realização de encontros abertos e
periódicos para discussão de temáticas envolvendo mulheres e Violência política,
com a promoção de enquetes e de consultas sobre temas relacionados.

Art Sº As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

«'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR &;

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. lº DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 2.936, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE

INSTITUIU O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PARA
OS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA ADEQUAR AO ART. 40, g 16

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. lº A redação do parágrafo único do art. lº da Lei Complementar nº 2.936, de

19 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. lº ................................... omissis ............................................

Parágrafo único. O regime de previdência complementar de que trata esta

Lei Complementar terá Vigência a partir da data de publicação da

autorização dO convênio de adesão aO plano de beneficios pelo órgão
fiscalizador.”

Art. 20 Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em Vi gor na data da sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

]
/ ,"» A

E NOGUEIRA

Prefeito Municipal

4de4
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Mun1c1pa1 de Kb 05%953325323; &;3337/1233
Estado de Sao Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2023.

Of. n.“ 2.583/2023-CM

Senhor Presidente, 5

! :. 5

—- — «

Tem 0 presente a finalidade de encaminhar a Vossa

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

Lei Complementar que: “ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO

DO ART. lº DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.936, DE 19 DE FEVEREIRO
DE 2019, QUE INSTITUIU O REGIME DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES

DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA/x

ADEQUAR AO ART. 40, 516 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL”,
apresentado em 04 laudas, justificando-se a propositura pelas razões que

a(Z
seguem.
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Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por

objetivo alterar a redação do parágrafo único do art. lº da Lei Complementar nº

2.936, de 19 de fevereiro de 2019, para adequa—lo ao parágrafo 16 do art. 40 da

Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de

12 de novembro de 2019, a instituição do regime de previdência complementar

tornou-se obrigatório para todos os entes da federação (art. 9º, & 6º da emenda),

observando—se as diretrizes estabelecidas nos parágrafos 14 a 16 do art. 40 da

Constituição Federal.

No Município de Ribeirão Preto, mesmo antes da

obrigatoriedade da instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC),

este já havido sido devidamente instituído por força da Lei Complementar

Municipal nº 2.936, de 19 de fevereiro de 2019.

No entanto, a redação atual do parágrafo único do art.

10 prevê que “o regime de previdência complementar (...) aplica—se aos servidores

que ingressarem no serviço público municipal a partir do oferecimento de plano
de benefício previdenciário complementares a eles destinados”, enquanto a

vigência do regime de previdência complementar deveria ser condicionada à data

da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência

complementarl .

O parágrafo 16 do art. 40 da Constituição da República,

por sua vez, enuncia que o regime de previdência complementar disposto nos

parágrafos 14 e 15 do art. 40 da Constituição Federal só poderá ser aplicado ao

servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato—de

instituição do correspondente regime de previdência complementar.
A _Conforme entendimento do Ministério do Trabalho e; '

x
"

Previdência (MTP) na exposição feita na 6ª Edição do Guia da
Previdêrlcilv

1Art.40.
A

5 16 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 55 14 e 15 podera ser aplicado ao
servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar.

2de4
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Gabinete do Prefeito

Complementar para os Entes Federativos, considera—se o ato de instituição do RPC

a data de publicação da autorização do convênio de adesão ao plano de benefícios

pelo órgão fiscalizador, qual seja, a Superintendência Nacional de Previdência

Complementar - PREVIC.

A propósito, registre—se que a Unidade Gestora do

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Ribeirão Preto foi

notificada Via Gestão de Consulta e Normas - GESCON, acerca da recomendação
de alterar-se a redação da lei local para condicionar a Vigência do RPC.

Por tais razões, encaminha-se o presente projeto de lei

com Vistas a modificar a redação do parágrafo único do art. lº, da Lei

Complementar nº 2.936, de 19 de fevereiro de 2019, para adequar a diretriz

constitucional.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

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

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

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

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

,,//

ÃRÍ NOGUEIRA

Prefeito Municipal

SUA EXCELÉNCIA

FRANCO FERRO
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
3 de 4
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CÍmara
Municipal de Ribeirão Pretto

Camara Mummpal de R ""|.,LIJILIIIIILIII
DaEatzº14/02/20236Horário: 13:28

PROJETODE ;" DESPACHO
I

?

D ECRETO ,ª um mom PA;-ar; !?;í:;€i;:;.i.íãMENTO DE EMENDAS !

LEGISLATIVO Rib Preto. “: Efev 2021 do

___
Presid'nh

EMENTA:
SUSPENDE A EXECUÇÃO ART. 80. ALINEA “a". INCISO X. IFA LF
ORGANICA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO. POR FORCA I)./“(

D :ZCISÃO TOMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE O JL I;.LiOI

IFICONSTITUCIONAL. NOS TERMOS DA ADIN Nº 3280894—
20202 1 .8.26.0000.

L._.__...___......._._.,._._,w_,..,,_..

«...E

,.,

,.

“-“

_

SENHOR PRESIDENTE:

Artigo 1“ - Fica suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos de concisão
deiinitiva, irrecorrível (o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sãc Pauio. :;

EXECUÇÃO ART. 80. /”LINEA “&” INCISO X, DA LEI ORGANICA Df)
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO, nos autos da ADIN Nº ,];286804—

29.202].8.26.0000, em atanção ao Oficio nº 3709-A/2022—psp, recebªdo nesta“:

casa em 31 de outubro de 2022, da Egrégia Presidência da Corte do 'I'rzbimaí ;;
Justiça do Estado de São Paulo, com certidão de trânsito em julimdo afã“.

17/10/2022, conforme documentado no processo administrativo desta Cdsa aí!;

Leis de nº 13.653/2022.
Artigo 2º - Este Decreto I,,egislativo entrará em vigor na data de sua publicaçãfçx
revogada as disposições em contrário.

Sala ( as Sessõe vereiro de 2023.

;(”
MATHE L8
Iº Vice-P;,j' .,/.

A me/LINCOLTXI FERNANDES
.iE/XNZÁILAKJKCCI

Iº Secretário &
2ª Secretário

i
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0000726227

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de

Inconstitucionalidzdc nº 2286894-29.20218260000. da Comarca de São Paulo,

em que é autor PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é réu

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,

proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
IUCARDO ANArE GMstuà,FERRHRA RODRKHEB.FRANCBCO
CASCONL CANPOS MELLO,quNNA COTRmm FÁBK) GOUVÉA,

MATHEUSFONiEs,AROLDOanTTLJAcrm3VALENTEJANu5SMANO.
COSTABuE E RMAMENE,11R3ANA BREyuANL BJHO TRUHLLO.

IlHS FERNANDO FHSHL JARBAS GONH$,IWARCDX DALLA DEA

EARONE TAsaa DUARTE DE MELO,inUBREDO GONÇALVEs
FLAVK) ABRAvmnncL (RHLHERME (1 STRENGER, FERNANDO

TORRESGARChLXAvuãlDEAQUH«JEDANHÃOCOGAN.

São Paulo, 6 de setembro de 2022.

MOACIR PERES
RELATOR

Assinatura Eletrônica

“(um

“ÉS

liberado

nos

autos

em

(Riff“;íâã

“».I—IDRADF

"irmªo

rl

(:Onia

..?-”ª

orrqª'ªal

?ªu'SilIBLÍO

Maritain—rante

DOI

:'xfifí',ª-'L«l'i
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PODE & JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇ A. DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 34.971 (Processo Digital)
AÇÃO DIRETA

2286894-29.2021.8.26.0000

DE INC ONSTITUCIONALIDADE Nº

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIE EIRÃO PRETO
RÉU: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
[MPOSIÇÃO DE NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA A
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, INCLUSIVE
MEDIANTE DCAÇÃO SEM ENCARGO. Artigo sº,
inciso X, da Lei Orgânica de Ribeirão Preto.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES. Conatituição Estadual que condiciona a
alienação e a c<ssão de direitos reais sobre imóveis
públicos, bem carro o recebimento de doações com
encargo, a autorização legislativa (artigo 19, inciso IV).
Finalidade de evi' ar a dilapidação do patrimônio público,
em prestigio a( principio da indisponibilidade do
interesse público Lei municipal que, ao subordinar a
aquisição de be rs e o recebimento de doação sem
encargo à lei autorizativa, invadiu a esfera destinada à
gestão municipal a chamada reserva da administração.
Situação que dete ser definida diretamente pelo Chefe
do Poder Execu ivo, sem necessidade de autorização
legislativa. Ofensa ao princípio da separação dos
poderes. Desresp< ito aos artigos Sº e 144 da Constituição
Estadual.

INTERPRETAÇAO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
Necessidade de s: condicionar a autorização da Câmara
Municipal apenas a aquisição de bens mediante doação
com encargo, nos moldes do que estipula o artigo 19,
inciso IV, da Con çtituição Estadual.

ínconstitucionalid Ide configurada. Ação procedente.

Trata—se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo

Prefeito do Municipio de Ribeirão Preto, buscando a declaração da

inconstitucionalidade do artigo 8º, inciso X, da Lei Orgânica de Ribeirão

Direta de Inconstitucional/dade nº 2286894- 29 2021 .8.26. 0000 - São Paulo

br?rCenferenciaDocumento.do,

informe

O

processo

2286894-292021.8.26.0000

e

código

iBBS7D4A.

a1I

Este

documento

é
cópia

do

original,

assinado

digitalmente

por

MOACIR

ANDRADE

PERES,

liberado

nos

autos

em

08/09/2022

às

18:28

.

Para

conferir

O

original,

acesse

0
site

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigita.l/sg
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Preto.

Tra iscreve O dispositivo legal impugnado, que alega violar O

princípio da separação de poderes ao exigir a autorização do Poder if

iªilL)

iii-LA;!

uªi/ªx,

Legislativo mtnicipal para a aquisição de bens imóveis pelo Município.

Alega violação aos artigos Sº e 19, inciso IV, da Constituição do Estado,

bem como ao arpigo 20 da Constituição Federal. Explica que, enquanto o

artigo lª), inciso IV, da Constituição Estadual tem natureza positiva, «—

estabelecendo regra e não exceção, O artigo 8º, 'a', inciso X, da Lei Orgânica
do Município de Ribeirão Preto tem natureza negativa (estabelece a exceção

e não a regra). Transcrevejulgados (fls. 1/8).
;;

zanga»:

Ausente pedido de liminar, processou—se o feito (fls. 87/88).
L)

»):

&;ÇÇLÍU

lnti'nado, nos termos do artigo 90, é“ 2º, da Constituição

Estadual, 0 Procu "ador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 95).

O rou prestou informações (fls. 97/ 104).
[LÃI—Ík/VNIKAv-ll

,

w.].«u;

A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência
da ação (fls. 763/ 766).

É o relatório.

Pre ende O Prefeito dO Municipio de Ribeirão Preto “seja dada

interpretação conforme à Constituição ao art. 8“. alínea “a”, inciso X da Lei

Orgânica de Riba irão Preto para que seja obrigatória autorização legislativa

somente nos casos de aquisição de bens imóveis pelo Poder Executivo de

doações com encargo. não se considerando como tal a simples destinação
aasmado

digitalmente

por

MOACIR

ANDRADE

PERESL

liberado

nos

autos

em

08/09/2022

5513128

.

específica do bem, na forma do art. 19, inciso IV da Constituição Estadual

ou. subsidiariamente, seja declarado inconstitucional o art. 8º, alínea “aº”.

inciso X da Lei ( rgânica de Ribeirão Preto“ (fls. 8).

A a ;ão & procedente.

Direta de lnco ist/”tuciona/idade nº 2286894—29. 2021 6.26. 0000 - São Paulo 3
merito

é
cópia

do

O'lmtwi.

Este

doc;
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PODE & JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇ A Do ESTADO DE sAo PAULO

Assim dispõe o dispositivo contrariado, inserido na Lei

Orgânica do Município de Ribeirão Preto:

Art. 8”. - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do
Prefeito, não exigida esta para o especificado na letra ”b”
deste artigo, dispor sobre as matérias de competência do
Município e, dentre outras atribuições, especialmente:

a) _ COMPETÉNCIA GENERICA

[. . .]

X - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se
tratar de doação sem encargo;

[.,.]

O autor da ação invc ca, os seguintes dispositivos

constitucionais, aplicáveis aos Municípios por força do princípio da

sime ria , para sus en ar a a e a ão e ircons i ucionai a e a e is a ãot * t t 1 d tt 1d d d 1 1

impugnada:

Constitaição Estadual

Artigo 5 “
— São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre

si, o Legislativo, o Executivo e () Jud etário.

[._.]

392" - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá
exercer a de outro, salvo as exceções. previstas nesta Constituição.

Artigo 19 — Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do
Governador, dispor sobre todas us matérias de competência do

' Artigo 144 - Os Municípios. com autonomia política, legislativa, administrativa
e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Éonstituição.

Direta de lnconstituciona/idade nº 2286894- 29 2021 .8.26. 0000 — São Paulo 4
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3. IEE PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Estado, ressalvadas as especificadas no artigo 20, e especialmente
sobre:

[...] tiª
É)
E;

, . »» . _ . , . 23[l — autorlz'acao para a alienaçao de bens imoveis do Estado ou a iq

cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, %

pelo Estado. de doações com encargo, não se considerando como tal a ª
simples destinação específica do bem; Ciª

8
.::;[...] *?
i'xl

,O:

É]
É)
«ixi

#5?

Constituição Federal ªr,.CD
«_O

8Art. 2 ºSão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

.»

».

.*;íurnu:

o

uroeosao

22

A luz dos dispositivos constitucionais invocados, o ato

normativo impugnado é mesmo inconstitucional. ,(.Lx.

iii.“,

O legislador municipal violou o principio da separação dos

poderes ao exrgir a edição de lei autorizativa para a aquisição de bens
íhjiêjljíiCmií:

imóveis. dispensando a autorização legislativa para o recebimento de

doação sem en ªgo.

Occ rre que o artigo 19 da Constituição Estadual dispõe sobre
idle;

& necessidade de autorização legislativa “para a alienação de bens imóveis

do Estado ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o
limíh

«'anu

recebimento. pel.) Estado, de doações com encargo, não se considerando

como tal a simple s destinação específica do bem“ (inciso IV).

O cispositivo constitucional estadual prestigia o principio da

indisporribíiida».le do interesse público, criando entrave para a alienação,

pelo Poder ExeCL tivo, de bens imóveis públicos ou para a cessão de direitos

reais a eles relativos, bem como para a assunção de encargo decorrente do

Direta de Inco ist/tuciona/idade nº 2286894-29. 20218. 26. 0000 - São Paulo 5
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fls. 777ª PODE 1 JUDICIÁRIO
_ TRIBUNAL DE JUSTIÇ A DO ESTADO DE SÃO PAULO

recebimento de doações. Busca-se evitar o mau uso e a dilapidacão do

patrimônio público, zelando a Constituição Estadual pelo interesse da

coletividade.

A norma municipal dispõe em sentido contrário, dificultando,

mediante a exigência de autorização legislativa, a aquisição de bens

imóveis, excepcionando, ainda, o recebimento de doação sem encargo. Não

se vislumbra, nessa norma, reprodução dz. disposição constitucional em

nível local, pois a disciplina ocorre em ;entido inverso ao realizado pela

Constituição Federal: na lei municipal, nã) se busca preservar o patrimônio

público de investidas indevidas, mas criar obstáculos à incorporação de

bens, inclusive sem a assunção de enc1rgo, no caso da doação, a res

publica.

Em suma: não se busza preservar o princípio da

indisponibilidade do interesse públicc, agindo-se, tão-somente, em

usurpação a competência material do Poder Executivo.

Como é cediço, a competência administrativa do Executivo e'

expressão do principio da separação dos poderes, englobando as atividades

ligadas à direção geral da coisa pública, de competência do Chefe desse

Poder. O primeiro está ligado ao processo legislativo; o segundo, às

competências materiais ou administrativas

As “[c]ompetências administrativas correspondem aos poderes

jurídicos de caráter não legislativo ou jurisdicional atribuidos pela CF aos

diversos entes da Federação. Tais competcrncias, que também costumam ser

chamadas de competências materiais, dizem respeito à tomada de decisões

de natureza politico-administrativa, execução de políticas públicas e a

gestão em geral da Administração Pública em todos os níveis federativos.”

(Sarlet, 1. W. Curso de direito constitua anal. 8. Ed. São Paulo: Saraiva,

2019.p.936i
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De fato, cabe ao Poder Executivo definir prioridades e,

observando os Objetivos e programas traçados pela legislação, alocar
»:z'

. E . . rrecursos e esforços. Ao tomar decrsoes, instrumentaliza-as, geralmente, por E
U")

. «azº

meio de decretos. 59

Excetuadas as hipóteses em que as normas constitucionais ij

. . . . . .
%%

ex1gem a particir açao do Poder Legislativo como ocorre no mencronado gg

afã

artigo 19, inciso IV, da Constituição Federal , as competências materiais º
_ . . . , . 3
sao exercidas com autonomia e 1ndependenc1a. .º;

lijl

A determinação de necessidade de autorização legislativa para

a aquisição de bets imóveis pelo Município, inclusive mediante doação sem

encargo, imiscu_i- se no âmbito da chamada reserva da administração. Cabe

ao Chefe do Executivo, analisando variáveis diversas, decidir pela
ítli)

U

UFUÇC'QÇHL;

(.LIU.

conveniência e oportunidade das aquisições. O caso trata, portanto, de vício

material, decorrente da usurpação de competências materiais do alcaide.

Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,

ªí...] e correto afirmar que, 'em princípio, O prefeito pode praticar os atos de

administraçao ordinaria independentemente de autorização especial da

Câmara Par atos de administração ordinária entendem-se todos aqueles que

visem à consemtção, ampliação ou aperfeiçoamento dos bens, rendas ou

serviços público;. Para os atos de administração extraordinaria, assim

entendidOs os de alienação e oneração de bens ou rendas (vendas, doação,

permuta, vincula<zão), os de renúncia de direitos (perdão de dívidas, isenção _LL,

..“,ÍÍÍSL',de tributos, etz.) e os que acarretem encargos, obrigações ou

responsabilidarles excepcionais para o Município (empréstimos, aberturas

de credito, concassão de serviços de utilidade: pública. etc.), o prefeito

dependerá de pré Jia autorização da Câmara.' (Hely Lopes Meirelles, Direito

Mankiw/' Brasí'eíro, São Paulo, Malheiros, 9. ed., pp. 519-520). A

Constituição do listado de São Paulo estabelece no art. 19, IV e V, competir
.—*i_
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fx 5i£<ltãHiYaRiA PARA IMPRIMIR E DISTRIBUIR f,?» ?79
“Im Si'gtitkf'd às Comissões: ..............................................

PODE & JUDICIÁRIO
* '- ' ' A3 /Q—Z êºªºj ,.inJen—ao Preto,. . _, TRIBUNAL DE _]USTIÇ LX DO ESTADO DE SAO PAULO

.................................. P.ªs?me
ao Legislativo autorizar o Executivo a alienar, ceder ou conceder o uso de

bens imóveis do Estado, mas é silente quanto aos atos de aquisição. É um

silêncio eloquente. E se assim é, não é ')ossível a Lei Orgânica cunhar a

obrigação do Chefe do Poder Executivr, de pedir autorização ao Poder

Legislativo. para aquisição de bens Íl'IIÓ veis, sob pena de ofensa ao

princípio da separação dos poderes (art. 5“, caput, Constituição Estadual).

Diante disto, as leis autorizativas só czbem nas hipóteses previstas na

Constituição, por exemplo no seu art. 19. IV e V, não se admitindo que

essa espécie normativa seja manipulaca livremente pela Câmara, para

interferir nas funções executivas.” (fls. 76:1/766, destaques no original, gn).

Assim, o dispositivo legal inpugnado é inconstitucional, por
ofensa aos artigos 50 e 144 da Constituição Estadual, na medida em que

condiciona a aquisição de bens imóveis. inclusive mediante doação sem

encargo, à autorização legislativa, devendo-se dar a ele interpretação

conforme a fim de condicionar a autorização da Câmara Municipal apenas
a aquisição de bens mediante doação com encargo, nos moldes do que

preconiza a Constituição Estadual.

Ante o exposto, julga—se procedente a ação, para dar

int.—ipretação conforme ao artigo 8“, inci53 X, da Lei Orgânica de Ribeirão

Preto a fim de condicionar a autorização da Câmara Municipal apenas a

tadigãtalfsg/abrirGenfeitenciaD-ncumento.do,

informe

o

processo

2286894—29.£?021.8260000

e

código

iBBSYD4A,

aquisição de bens mediante doação con encargo, nos moldes do que

estipuIa o artigo 19, inciso IV, da Constit lição Estadual.

_
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PN PN 16126

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO
N° /2023

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ EMÉRITA À SRA.
REGINA HELENA BRITO DE SOUZA.

Art. 1º.  Fica concedido à Senhora Regina Helena Brito de Souza, o título de

cidadã emérita, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade.

Art.  2º.  O  título  será  entregue  em  sessão  solene  a  ser  designada  pela

Presidência do Legislativo.

Art.  3º.  As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por

conta da dotação própria de orçamento da Câmara Municipal, suplementada se necessária.

Art. 4º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2023.

MARCOS PAPA
Vereador - PODE 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº  XXX/2016.
Para conferir o original, acesse

https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/generico/conferir_assinatura e informe o número de
proposição PN 16126.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2023
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J U S T I F I C A T I V A

Regina é história de luta e resistência
19 outubro 2017 | Gente que inspira - Blog História do Dia

https://historiadodia.com.br/regina-e-historia-de-luta-e-resistencia/

A avó foi ama de leite, nos resquícios da escravidão.

A mãe era dona de casa. Dizia que nasceu para sofrer do tanto que

apanhava do pai, mas não deixou de buscar ser feliz. Nunca pôde estudar, mas jurou

que estudava os filhos e cumpriu, trabalhando como empregada doméstica, lavadeira,

funcionária de serviços gerais.

O pai foi combatente da 2ª guerra e, por toda a vida, carregou traumas.

Sequer podia ouvir barulho de avião sem entrar em desespero.

Tiveram três filhos, entre eles Regina Brito, que cresceu aprendendo a

lutar.

Hoje, aos 65 anos, quando fala da sua trajetória, ela não esconde os

tombos – que não foram poucos. Mulher, negra, lutando para ter o seu lugar. Foca,

porém, na conquista. E usa as derrotas como marcas da luta.

Regina, na adolescência, foi barrada nos bailes de carnaval dos clubes

de Ribeirão Preto.

Os amigos brancos entravam e ela ficava de fora.

Decidiu, então, que faria seus próprios portões. Engajada nas causas

sociais, levantou ONGs e participou na criação do Seavidas (Serviço de Atenção à

Violência Doméstica e Agressão Sexual) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,

instituição da qual está à frente há 17 anos.

Hoje,  também  é  presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da

Mulher de Ribeirão Preto.

– A gente traz no DNA a luta das mulheres guerreiras do passado.

Garantir uma representatividade não é fácil. Mas a vida não é fácil. A gente carrega

muito peso, mas temos que fazer acontecer.

Regina Brito Seavidas Ribeirão Preto

A faculdade de Serviço Social foi paga com o salário que ela ganhava

trabalhando em uma livraria. Regina conta que, não raro, tinha que sair da sala por

atraso nas mensalidades.
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– No mês que não tinha dinheiro, a prova não subia. E havia todo o

constrangimento de ter que sair da aula.

Saía, mas no dia seguinte estava de volta. E assim foi até a formatura,

em 1978.

De 1980 a 1986,  trabalhou com medicina social,  em um projeto de

atendimento domiciliar.

Entrou no Hospital das Clínicas em 1986, e não mais saiu.

Na década de 90, a AIDS fez um terremoto na rotina, pelos casos que

não paravam de aparecer em Ribeirão e pelo seu irmão, que era homossexual, ser um

dos infectados.

Regina  conta  que  ajudou  a  reerguer  o  Gapa  (Grupo  de  Apoio  e

Prevenção à Aids) e lutou para que os pacientes fossem acolhidos, em um cenário de

falta de medicamentos e informações sobre a doença.

O irmão morreu em 1993. E Regina continuou sua luta.

Relembra que uma das conquistas do grupo foi conseguir, na Justiça,

que os pacientes de Ribeirão tivessem acesso ao coquetel, medicação que controla os

efeitos  do  vírus  no  organismo e  que,  até  1996,  quando o  Brasil  liberou  o  acesso

gratuito, custava valores exorbitantes.

Regina deixou o Gapa em 1997.

No dia-a-dia de Hospital  das Clínicas, se angustiava, porém, com a

falta de acolhimento aos pacientes homossexuais, transexuais, travestis, profissionais

do sexo, vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis.

– Naquela época, Ribeirão tinha 32 chácaras de prostituição na região

do Jardim Aeroporto.

Por volta de 1999, ajudou, então, a criar a ONG Vitória Régia, que teve

sua primeira diretoria formada no ano de 2000.

– Foi a primeira ONG em Ribeirão Preto a trabalhar a prevenção das

doenças sexualmente transmissíveis com profissionais de saúde, profissionais do sexo,

transexuais, travestis.

Nessa mesma época,  programas de saúde estaduais  começaram a

pesquisar  infecções  sexualmente  transmissíveis  em  pessoas  que  sofriam  violência

sexual.

Regina foi convidada a participar e ajudar a criar o Geavidas (Grupo de

Estudos e Atenção à Violência Sexual) que, em 2008, se tornou serviço especializado,

referência na região.

Hoje,  o  Seavidas  conta  com  equipe  multidisciplinar  para  os

atendimentos diários. As mulheres são a grande maioria.
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–  A  luta  é  pela  cidadania,  pelos  direitos  de  nós  mulheres  negras,

brancas, índias, refugiadas. Todas nós!

Regina aponta, entretanto, que a maioria das mulheres que procuram o

serviço são brancas.

– As mulheres negras são muito mais vulneráveis e não têm acesso

aos serviços.

Regina Brito Seavidas Ribeirão Preto

Em  2015,  Regina  recebeu  o  prêmio  de  Profissional  do  Ano  de

Excelência e Qualidade Brasil, da Associação Brasileira de Liderança.

Relembrou,  então,  os  tantos  olhares  tortos  que  recebeu  e  ainda

recebe.

– Nada é de graça para nós, mulheres negras. A luta é muito mais

desigual. Quantas vezes já ouvi: “Quem ela está pensando que é? Ela tem mesmo que

ocupar esse cargo? O coordenador não deveria ser um médico?”.

Ouve e continua no seu caminho.

– Tudo o que eu posso fazer, voltado à gênero e raça, eu faço. Os

direitos  não são  iguais.  É  só  olhar  quem são as  pessoas  que ocupam cargos  de

referência  no  país  hoje.  A  maioria  são  homens  e  brancos.  Mulheres  são  poucas.

Mulheres negras, quase nenhuma.

Regina afirma – e reafirma – que nunca teve medo de tentar, de buscar

a mudança que é tão necessária.

– O “não” você já tem. Nunca deixei de buscar. No ganho do “sim” é

possível implementar políticas públicas.

Como coordenadora do Seavidas, continua indo à campo. Diz que vai

para  as  áreas  onde  há  prostituição,  aborda  mulheres,  travestis,  transexuais  para

informar, acolher, levar prevenção.

– O meu maior orgulho é de ter conseguido estruturar e dar visibilidade

a um serviço de referência para pessoas em situação de violência. Isso está escrito.

Ninguém tira.

Sabe que, não tão distante, vai chegar a hora de aposentar. Passar o

legado a outras mãos.

– Mas as atividades paralelas vão continuar. Não tenho esse perfil de

ficar só no lar, recatada. Quero estar na rua, buscar conhecimentos e passar algo para

os outros.

Conta que a filha, de 26 anos, está cursando Direito e faz estágio com

uma juíza que, como Regina, participa da rede de proteção a mulher em Ribeirão.
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– Realizada? Eu me sinto, viu? Acho que não passei por essa vida por

passar. Deixei um legado. A luta tem que continuar.

O DNA das mulheres guerreiras do passado transforma gerações.

Não há mais barrados no baile de Carnaval. Mas há ainda muitos e

muitos portões a serem abertos.

Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2023.

MARCOS PAPA  
Vereador - PODE     
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

Estado de São Paulo 

Secretaria da Fazenda 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br 

Rua Américo Brasiliense, 426 – CEP: 14015-050 – Tel.: (16) 3977-5700 

 

 

Certidão nº. 2023/19195 

 

    CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS, COM EFEITO NEGATIVO 

                                          

    

                                   Mateus Felipe Moretti Alvarenga, chefe da Divisão de Atendimento 

e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações 

contidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema Consist-AM, não consta débito 

constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de 

Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – Consta em Dívida Ativa débitos de IPTU do 

imóvel de cadastro 91042, exercícios de 2020 a 2022, parcelados em 10 vezes, através do 

Acordo nº. 2022/19008, tendo sido paga a 3ª parcela em 10/02/2023, estando em dia com o 

parcelamento. A certidão positiva com efeito negativa fica concedida observando-se o 

disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso VI do C.T.N. que suspende a 

exigibilidade do crédito tributário. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e 

inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que 

vierem a ser apuradas. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais. 

 

Protocolo nº: 2023/19195 

Nome: REGINA HELENA BRITO DE SOUZA 

CPF nº: 747.087.408-91 

RG nº: 6190349 

Endereço: RUA BENEDICTA RODRIGUES DOMINGOS, Nº 889, APTO.62, PARQUE 

INDUSTRIAL LAGOINHA 

 

Certidão válida por 180 dias. 

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70. 

Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento. 

 

O referido é verdade. 

 

Ribeirão Preto, 17 de fevereiro de 2023. 

 

VISTO 

 

 

     MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA 

Chefe da Divisão de Atendimento  

e Cobrança 

 

 

POSNEG 2023/19195 

Lei Complementar nº1428, artigo 261 de 27/12/2002, CTM 

Digitado por: Felipe Barbosa Albo  

Conferido por: Luciano Ferreira Mendes 
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Assinaturas do documento

"POSNEG 2023-19195 REGINA HELENA BRITO DE
SOUZA"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: WX6XIT5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA (CPF: 221.XXX.288-XX) em 23/02/2023 às 15:17:52 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.

(Assinatura do sistema)

LUCIANO FERREIRA MENDES (CPF: 087.XXX.696-XX) em 23/02/2023 às 08:24:07 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 08:41:52 e válido até 07/06/2122 - 08:41:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2023/019195 e o código WX6XIT5B ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN
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E?“?dumà“ _'

refeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI . ;;5»"A, ”

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, No VALOR DE ATÉ R$ 32.922.713,72

(TRINTA E DOIS MILHOES, NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL,
SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIs CENTAVOS),
PARA ATENDER, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 119, DE 27 DE ABRIL DE 2022, A NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT

FINANCEIRO RECURSO DA EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

Secretaria da Educação, à abertura de crédito especial no valor de até

32.922.7l3,72 (trinta e dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos

treze reais e setenta e dois centavos), para atender, de acordo com a Emenda

Constitucional nº 119 de 27 de abril de 2022, a necessidade de suplementação

por superávit financeiro - saldo de exercício anterior recurso da educação, no

Município de Ribeirão Preto, cuja codificação institucional e orçamentaria serão

incluídas nas seguintes dotações:

02.07.35.12.361.20210.20001.0l.220.031.3.1.90.04

Contratação por Tempo Determinado ....................................... R$ 19.000.000,00

02.07.35.12.361.20210.2000l.Ol.220.03l.3.l.90.ll

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ....................... R$ 622.713,72

4de7
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Prefeitura Municioai de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

02.07.35.12.361.20210.20001.01220.031.3.1.90.13

Obrigações Patronais ................................................................ R$ 5.000.000,00

“02.07.35.12.361.20210.20001.01.220.03 ] 31.91.13
Obrigações Patronais — Intra Ofss ............................................. R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.220.031.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ....................... R$ 3.500.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.212.031.3.1.90.04

Contratação por Tempo Determinado ....................................... R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.213.031.3.1.90.04

Contratação por Tempo Determinado ....................................... R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.212.031.3.1.90.11

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ....................... R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.213.031.3.1.90.11

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ....................... R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.0l.212.031.3.1.90.13

Obrigações Patronais ................................................................. R$ 300.000,00

02.07.35.12.36520210.20001.01.213.031.3.1.90.13

Obrigações Patronais ................................................................. R$ 300.000,00

02.07.35.12.3652021020001.01.212.031.3.1.91.13

Obrigações Patronais — Intra Ofss ............................................ R$ 300.000,00

5de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

02.07.35.12.365.20210.20001.01.2l3.031.3.l.9l.l3

Obrigações Patronais — Intra Ofss ............................................ R$ 300.000,00

02.07.35.12.365.20210.20001.01.210.03l.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ....................... R$ 300.000,00

02.07.15.12.361.20210.20002.01.220.031.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ....................... R$ 300.000,00

02.07.l5.l2.365.20210.20002.01210.03l.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ....................... R$ 300.000,00

02.07.15.12.361.20210.20002.01.220.03l.4.4.90.51
Obras e Instalações ................................................................... R$ 300.000,00

02.07.l5.12.365.20210.20002.01.210.03l.4.4.90.5l

Obras e Instalações ................................................................... R$ 300.000,00

02.07.1512.361.20210.20003.01.220.03l.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa J urídica ....................... R$ 300.000,00

02.07.15.12.365202102000301.210.03l.3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ....................... R$ 300.000,00
,“

«

Art. 2“ O recurso para atendimento do presente crédito especial ocorrerá por
conta de superávit financeiro — saldo de exercício anterior - nos termos da

Emenda Constitucional nº 119 de 27 de abril de 2022, recurso próprio da

Educação .................... R$ 32.922.7l3,72.
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Prefeitura Municioal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 3º Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal, na Lei Municipal
nº 14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, Lei Municipal
nº 14.723 de 26 de julho de 2022 (LDO) e Lei Municipal nº 14.786 de 22 de

dezembro de 2022 (LOA), as alterações acima para O exercício de 2023.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário

PALÁCIO RIO BRANCO

')

[f,/.A
»—

& *?

DUARTÉ NOGUEIRA

Prefeito Municipal
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_ ' CESP Unidade Regional de Araraquara
Tribu nal de Contas UR'13
do Estado de São Paulo

: >. ;, “;***“m “.

PERSPECTIVA C: ENSINO

Página: 68

C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL NO
ENSINO

Conforme informado ao sistema Audesp, a despesa educacional
atingiu 23,61% da receita resultante de impostos, 91,48% do Fundeb recebido,
sendo 81,76% na aplicação com profissionais da educação básica.

De nossa parte, verificamos o que segue:

IMPOSTOS ETRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Recams
Ajustes da Fiscalização
Total de Receitas de Impostos - T.R.l.

FUNDEB - RECETAS

Retenções R$ 186.346.997.13
Transferências recebidas, inciustve com plementação VAAT (se houver) R$ 264.231.409,48
Receitas de aplicações nnanceiras, incluindo VAAT (se houver) R$ 1.396.260,32
Ajustes da Fiscalização
Total das Receitas do FUNDEB - T.R.F.

FUNDEB - DESPESAS

Despesas com Profissionais da Educação Básica
Outros ajustes da Fiscalização (70%) R$ —

Total Despesas Líquidas - Profissionais da Educação Básica (mínimo: 70%) [ R$ 217.174.919,74 | 81,76%

Demais Despesas R$ 25.822.698,74
Outros ajustes da Fiscalização (30%)
Total das Demais Despesas Líquidas (máximo: 30%) R$ 25.822.698,74 9,72%
Total aplicado no FUNDEB R$ 242.997.618,48 91,48%

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Educação Básica (exceto FUNDEB)

Acréscimo: FUNDEB retido
Dedução: Ganhos de aplicações Enanceiras -R$ 2.117.836,61
Deducão: FUNDEB retido e não aplicado no retorno ::Aplicação apurada até o dia 31.12 2021 | R$ 482.066.052,68 I 23,51%

AcréscimozFUNDEBzretenção até10º/UE: Aplic. no 1º quadr. 2022[:Dedução: Restos a Pagar não pagos - recursos próprios - ate' 31.01. 2022 -R$ 2.240.260,80
Outros ajustes da Fiscalização - Recursos Próprios -R$ 101.559,20
Aplicação final na Educação Básica R$ 479.724.232,68 23,39%

PLANEJ AM ENTO ATUALIZADO DA EDUCAÇÃO

Receita Prevista Realizada
Despesa Fixada Atualizada
Indice Apurado l—W
Fonte: Demonstrativos de Aplicação no Ensino obtido junto ao sistema Audesp (DOC 42); Demonstrativos de Restos a
Pagar e parcela diferida apresentados pela Origem (DOC 43); Balancete da Receita (DOC 44).

Nota: As deduções, acréscimos e demais ajustes lançados no quadro, encontram—se detalhados nos 02 quadros
seguintes (parcela diferida) e no quadro constante do item (3.1.4. Ajustes da Fiscalização deste relatório. Receitas com
aplicações financeiras, conforme Balancete da Receita da Origem (cf. DOC 44. fls. 5/6).
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06/02/2023 09:18 Emenda Constitucional nº 119

Presidência da República
Casa Civãi

Subchefia esta Assuntos Jurídicos

EMENDA CQNSTITUCIQNAL Nº 119, DE 27 DE ABRIL DE 2922

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
para determinar a impossibilidade de responsabilizaçao
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
agentes públicos desses entes federados pelo
descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e
2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição
Federal; e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 5 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 119:

"Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela
pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos
desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou
criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e
2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá
complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício
financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação
registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível
constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021."

Art. 2º O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias impede a aplicação
de quaisquer penalidades, sanções ou restrições aos entes subnacionais para fins cadastrais, de aprovação e de
celebração de ajustes onerosos ou não, incluídas a contratação, a renovação ou a celebração de aditivos de
quaisquer tipos, de ajustes e de convênios, entre outros, inclusive em relação à possibilidade de execução financeira
desses ajustes e de recebimento de recursos do orçamento geral da União por meio de transferências voluntárias.

Parágrafo único. O disposto no caput do art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também
obsta a ocorrência dos efeitos do inciso Ill do caput do art. 35 da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 27 de abril de 2022

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado ARTHUR LIRA Senador RODRIGO PACHECO
Presidente Presidente

Deputado MARCELO RAMOS Senador VENEZlANO VITAL DO REGO
1º Vice-Presidente lº Vice-Presidente

Deputado ANDRÉ DE PAULA Senador ROMARIO
2º Vice-Presidente 2º Vice—Presidente

Deputado LUCIANO BIVAR Senador IRAJÁ
1º Secretário 1º Secretário

httpszl/www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc119.htm 1/2
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06/02/2023 09:18 Emenda Constitucional nº 119

Deputada MARÍLIAARRAES
2ª Secretária

Senador ELMANO FÉRRER
2º Secretário

Deputada ROSE MODESTO
3ª Secretária

Senador ROGÉRIO CARVALHO
3º Secretário

Deputada ROSANGELA GOMES
4ª Secretária

Senador WEVERTON
4º Secretário

Este texto não substitui o pubiicado no DOU 28.4.2022

httpszllwww.pIanalto.gov.br/ccivil_03lconstituicao/Emendas/Emc/emc119.htm 2/2
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Cámara Municipal de Ribeirao Pre

Prefeitura Municipal de Ribeir Dãtãºããlãzâãzªá 2323253233
Estado de São Paulo LEG-

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 3 de fevereiro de 2023.

Of. n.º 2.576/2.023—CM

ITÚ???” %;PVT”
|

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 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

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

32.922.713,72 (TRINTA E DOIS MILHOES, NOVECENTOS E VINTE E

DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS

CENTAVOS), PARA ATENDER, DE ACORDO COM A EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 119, DE 27 DE ABRIL DE 2022, A

NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSO DA

EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO

ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”, apresentado em 07 laudas, justificando-se a propositura

pelas razões que adiante seguem: º”
?
;,

1de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa abrir crédito especial no

valor de ate' 32.922.713,72 (trinta e dois milhões, novecentos e vinte e dois mil,

setecentos treze reais e setenta e dois centavos).

Informamos que 0 valor supramencionado se refere à

diferença apurada entre o valor aplicado em educação em 2021, após a

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo — R$ 479.724.232,68

e 0 valor condizente com a aplicação de 25% do total de receitas de impostos e

transferências — R$ 512.646.946,40, segue anexo 0 demonstrativo do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, referente à aplicação por determinação

Constitucional e legal no ensino.

Devido a Emenda Constitucional nº 119 de 27 de abril

de 2022, acrescentou o art. 119 ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias para determinar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
bem como seus agentes, não sejam responsabilizados pelo descumprimento, no

exercício financeiro de 2020 e 2021, da aplicação de percentuais minimos da

receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, em razão do desequilíbrio

fiscal ocasionado pela pandemia de Covid-19. Também prevê que a

compensação financeira dos recursos não investidos seja realizada até final do

exercício de 2023.

Portanto, para facilitar 0 controle quanto à aplicação

dos valores, assim como dos órgãos de controle que aferirão O cumprimento do

estabelecido na emenda constitucional, é necessária a criação de um código de

aplicação (vinculo) orçamentário específico para os gastos da Secretaria

Municipal da Educação referente ao saldo remanescente do exercício de 2021. ;
:
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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 Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

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

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
:?

ª;“ É;,“
“. <

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

SUA EXCELENCIA

FRANCO FERRO

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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PROJETO DE LEI &
.....1'

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 3.755.000,00
(TRÉS MILHÓES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL

REAIS), DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, VISANDO ATENDER A TABELA DE

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 2023 _ AUDESP, REFERENTE AO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL
INDIVIDUAL E DE BANCADA NA SECRETARIA DA SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO

CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

Secretaria da Saúde, a abertura de crédito especial nO valor de até

3.755.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais), para
atender a tabela de escrituração contábil 2023 AUDESP, referente ao

código de aplicação de emenda parlamentar estadual e de bancada no

Município de Ribeirão Preto, cuja codificação institucional e orçamentaria
serão incluídas nas seguintes dotações:

02.09.30-10.301.20214.2.0002-02.801.007-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa J uridica .........R$ 2.800.000,00

02.09.30-10.122.202]3.2.0002-02.801.007—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .......... R$300.000,00
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02.09.32—10.302.20215.2.0003-02.801.007—3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ...........R$ 250.000,00

02.09.30-12.302.20215.2.0002—02.801.007—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ..........R$ 400.000,00

02.09.30-10.302.20215.1.0010—02.801.007-4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente ............................ R$ 500.000,00

02.09.30-10.301.20214.1.0010-02.801.007-4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente .......................... R$ 500.000,00

02.09.10-10.122.20213.10010-02801.007-4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente ....................... R$ 500.000,00

02.09.33-10.302.20215.2.0003—02.801.007—3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .........R$ 500.000,00

02.09.33-10.302.20215.2.0003-02.901.001-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ...........R$ 500.000,00

02.09.30-10.302.20215.2.0003-02.801.007-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros v Pessoa Jurídica .......R$ 500.000,00

02.09.30-10.302.20215.2.0003-02.901.001-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ...........R$ 500.000,00 ª

&
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02.09.30-10.301.20214.2.0002-02.801.007-3.3.90.30.00

Material de Consumo .............................................. R$ 500.000,00

02.09.30-10.302.20215.2.0002—02.801.007-3.3.90.30.00

Material de Consumo .............................................. R$ 500.000,00

02.09.10-10.122.20213.2.0002-02.801.007—3.3.90.30.00

Material de Consumo ............................................ R$ 500.000,00

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

I - superavit financeiro, recurso estadual da saúde emenda parlamentar -

individual, conforme resolução estadual SS76 ............ R$ 3.750.000,00

11 - excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício. recurso

estadual da saúde, emenda parlamentar - individual .................. R$ 9.000,00

111 - excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício, recurso

estadual da saúde, emenda parlamentar - bancada .................... R$ 1.000,00

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

nº 14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, Lei

Municipal nº 14.723 de 26 de julho de 2022 (LDO) e Lei Municipal nº

14.786 de 22 de dezembro de 2022 (LOA), as alterações acima para o

exercício de 2023.
,

&“
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Art. 4º Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal
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Ribeirão Preto, 3 de fevereiro de 2023.

Of. n.o 2.777/2.023—CM

Senhor Presrdente, i 3» ª]; A l,: ,; ?” ºf) & ix 133

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto

de Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

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

3.755.000,00 (TRES MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO
MIL REAIS), DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, VISANDO ATENDER A TABELA DE

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 2023 — AUDESP, REFERENTE AO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

INDIVIDUAL E DE BANCADA NA SECRETARIA DA SAÚDE NO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO

CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado
&

em 06 laudas, justificando-se a propositura pelas razões que adiante seguem: ª
?
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O presente projeto de lei Visa abrir crédito especial no
valor de até 3.755.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais),

junto à Secretaria Municipal da Saúde, para atender a tabela de escrituração

contábil 2023 AUDESP, referente ao código de aplicação de emenda parlamentar

estadual e de bancada no Município de Ribeirão Preto.

Devido aos novos códigos de aplicação definidos na

Tabela de Escrituração Contábil — Auxiliares 2023 do Sistema AUDESP do

Tribunal de Contas, para os lançamentos de emendas parlamentares Estaduais,

que se encontram disponíveis no site:

https://www.tce.sp.eov.br/audesp/documentacao/plano-contas-2023>, e,

ainda, dotações que não foram previstas junto ao orçamento municipal, faz-se

necessária a criação de novas dotações para adequação orçamentária, com o

objetivo do cumprimento das regras, junto ao Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo.

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 Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

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

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DUARTENOGUHRA

Prefeito Municipal

SUA EXCELÉNCIA

FRANCOFERRO
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
2de6
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REQUERIMENTO DESPACHO
APR 0 , DO

nº 001092
EMENTA: |

REQUER O ADIAMENTO DE DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI Nº 15/2023, CONFORME
DISPÕE.

SENHOR PRESIDENTE

Venho por meio deste requerer o adiamento de discussão do

Projeto de Lei nº 15/2023, por 01 (uma) sessão, para melhor adequação de seu

objeto.

Ante o exposto, requeiro o adiamento de discussão do citado

Projeto de Lei.

Sala das Comissões, 2 de março de 2023.
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AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, No VALOR DE R$ 202.200,00

(DUZENTOS E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA ATENDER A

NECESSIDADE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUIR FONTE

DE RECURSO FEDERAL, EP - EMENDA PARLAMENTAR,
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA MARIA DA PENHA,
ENTRE AS DOTAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE JUSTIÇA, No ORÇAMENTO DO CORRENTE
EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1“ Fica por esta lei, autorizada na Secretaria da Fazenda a favor da

Secretaria Municipal de Justiça, à abertura de crédito especial no valor de

R$ 202.200,00 (duzentos e dois mil e duzentos reais), para atender a

necessidade adequação orçamentaria, incluir fonte de recurso federal —

EP, aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha, Visando agilizar

atendimento em casos de violência no Município de Ribeirão Preto, cuja

codificação institucional e orçamentaria será incluída na seguinte

dotação:

02.23.10-06.l81.2020l.l.0010-05.800.215—4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente .................... R$ 200.000,00 0

02.23.10-06.l8l.20201.l.0010-01.800.215-4.4.90.52.00 [Á

Equipamento e Material Permanente .................... R$ 2.200,00
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Art. 2º O recurso para atendimento do presente crédito especial correrá por

conta de:

I - anulação parcial das seguintes dotações:

02.23.10-02.122.20201.2.0002-01.l10.000'-3.3.90.30.00

Material de Consumo .................................... R$ 2.200,00

H - excesso de arrecadação, oriundo de recurso federal emenda

parlamentar nº 39280007- aquisição veículo para Patrulha Maria da

Penha ................................................................ R$ 200.000,00

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

nº 14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, Lei

Municipal nº 14.723 de 26 de julho de 2022 (LDO) e Lei Municipal nº

14.786 de 22 de dezembro de 2022 (LOA), as alterações acima para o

exercício de 2023.

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

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Pre eito Municipal
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MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Estado de São Paulo

**Aauxssção DE veícho PARA PATRULHA MARIA DA PENHA NO
MUNIClPlO DERfBEIRAO PRETOISP”

TERM? DE
REFERENCIA

RKBEIRÃO PRETO—SP
2022

Centro Administrativo de Ribeirão PretoíSP — Prefeito José de Magalhães
Rua Ámérico Brasiliense. 460 — Centro - Cepf 14015050 »— Rxbeirâo Preto — SP

Fone: (16) 39?7—9OGO
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RIBEIRÃO PRETO
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IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

PROPONENTE

Proponente: MUNICÍPIO BE RIBEIRÃO ?RETG
Municipio: Ribeirão Preto — S?.
CNP): 56024581/0001—56 '

Endereço: Rua Américo Brasiiiense, nº 426, Centro CEP 1401550, Ribeirão ?reto—
SP

Telefone: 16 3977 9020
E-mail: projetos©ribeiraopreto.sp.gov.br
Página web da Instituição: bttoezg'fwww.ribeireooretoeogeubrfoortaij

REPRESENTANTE

Cargo: Prefeito
Responsável legal: Antonio Duarte Nogueira
Junior
CPF: 048.048.818—59
RG: 137698836 SSP/SP

Endereço: Ribeirtão Preto-SP.
Telefone: (16) 3977—9000
E—mail: duartenogueíra©ribeiraopreto.sp.gov.br

RESPONsÁva TÉCNICO PELA PRO?OSTA
Nome: Wilson França Prado
Função no órgão: Diretor do Depatamento para Fomento de Projetos
Endereço: Ribeirão Preto/SiJ
'?elefone: (16) 3977—9020

* E—maii: projetos©ribeiraopretoepigov.br

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto/SP, através da Guarda Civil Metropolitana
de Ribeirão Preto — GCM-RP, desempenha suas atribuições conforme dispõe o 5
8º do Art. 144 da Constituição Federal de 3988r regulamentado pela Lei Federal
13.022/2014, bem como desempenha a segurança básica primária através de
patrulhamentos preventivos nas ruas e logradouros do município. A Patrulha Maria
da Penha realizada pela Guarda Civii Metropolitana, foi instituída pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto através da Lei Ordinária nº 14.200, de 29 de junho de
2018, e está condicionada ao atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar com medidas orotetivas urgentes expedidas peão Fórum da
Comarca de Ribeirão Preto/SP.

Centro Administrativo de Ribeirão Pretoãi? — Prefeito José de Magalhães
Rua Américo Brasiliense 466 « Centro — Cep: 14.01 5-050 — Ribeirão Preto - SP

Fone“ (“ES) 3977—9000
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JUSTlFiCATIVA
A aquisição de um veículo para Patrulha Maria da Penha é necessária em razão do
aumentodas ocorrências envolvendo violência doméstica, o que. por sua vez, tem
gerado um aumento no deferimento, pelo Poder Judiciário, de medidas protein/as
havendo assim a necessidade de melhorar e agilizar o deslocamenlo das equipes
na fiscalização do cumprimento dessas medidas. Há um interesse comum tanto do
municipio de Ribeirão Preto quanto do Governo Federal, por meio da Secretaria
Nacional de Politicas para as Mulheres — SNPM, em buscar meios para erradicar,
ou ao menos reduzir as ocorrências envolvendo violência doméstica. Em razão
disso o município elabora o projeto buscando ajuda financeira da União, atraves da
SNPM do Ministério da Mulher da Familia e dos Direitos Humanos — MMFDH, para
aquisição de um veiculo a ser utilizado pela equipe que fiscaliza o cumprimento das
medidas oroteliva. De forma mediaia, busca—se proporcionar maior segurança e
tranquilidade às mulheres vítimas de violência doméstica, reduzindo os indicesde
violência tanto no que tange às agressões quanto aos feminicidios e, de forma
imediata,fornecer um veiculo novo para que as equipes possam deslocar de forma
mais rápida e segura no atendimento e fiscalização das medidas proletivas. A
proposta apresentada está em consonância com as políticas e diretrizes da SNPM,
pois visa garantir maior proteção àsmulheres. em especial às viitimas de violência
doméstica.

OBJETO: Aquisição de veiculo caracterizado (viatura) para Patrulha Maria de lªsªnha
no municipio de Ribeirão PretolSP,

OBJETIVOS

Objetivo geral : Executar ações e mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiarcontra mulheres com medida protetiva de urgência.
Objetivos específicos: Objetiva—se a aquisição de 01 (um) Viatura caracterizada
tipo SUV para a equipe responsável pela Patrulha Maria da Penha, aumentando
assim, a presença dessa equipe nas ruas do municipio de Ribeirão Preto e, em
consequência, reduzir o tempo de deslocamenlopara atendimento às vítimas de
violência doméstica já oadasiradas no programa, melhorando a eslrutura no
enfrentamento da violência contra as mulheres, ampliando o monitoramento das
medidas proteiivas de urgência e promovendo a prevenção da violência doméstica
e de gênero através da mobilização comunitária e articulação com a rede local de
atendimento, estabelecer dialogo junto a comunidade do município e instituições
Estaduais e Federais sobre a Lei Maria da Penha.

Centro Administrativo do Ribeirão Preto/SP — Prefeito José de Magalhães
Rua Américo Brasiliense 480 - Centro »— Cept 14015—050 » Ribeirão Preto — SP

Fone, (16) 39778006
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PÚBLICO-ALVO: Será diretamente os Guardas Civis Metropoíitanos que atuam na
Patruiha Maria da Penhabem como indiretamente as mulheres em situação de
violência com medidas protetivas de urgência deferidas.

ÁREA DE ABRANGÉNClA

O Projeto Patrulha Maria da Penha abrange toda a área terriâorial do municipio de
Ribeirão Preto, haja vista se tratar de um tipo de violência/ocorrência que não está,
necessariamente, atreiada a um oeterminado bairro ou região, apesar de as
vítimas com menor poder aquisitivo necessitarem mais do atendimento e apoio dos
órgãos públicos.

CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA PROPONENTE
A Prefeitura Municipai de Ribeirão Preto, deciara, que através das atividades
desempenhadas pela Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto —- GCM-RP,
possui equipe técnica capacitada e preparada para atuar no desempenho do
”Projeto Patruiha Maria da Penha", atuando em atendimentos preventivos e
emergenciais as vitimas e cumprem medidas protetivas.

METODOLOGlA
Sendo adquirido o veiculo, as equipes que integram a Patrulha Maria da Penha
realizarão fiscaiização e visitas às vitimas de violência doméstica que estão com
medidas preta-tivas de urgência. isso inoíui todos os bairros onde haja vítimas,
proporcionado maior segurançaàs mulheres, para que estas possam denunciar a
violência sofrida, uma vez que serão amparadas pelas rondas e visitas
fiscaiizaiorias diárias da equipe da Patrulha, que busca evitar qualquer
descumprimento das medidas proietivas de urgência deferidas,

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Após os trâmites administrativos para aquisição do veículo, o que deve ocorrer no
prazo devigênoia de 18 (dezoito) meses para execução integral do objeto.

METAS E ETAPAS:

Metas: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha no municipio de Ribeirão
Preto/SP.

Etapas: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha ao município de Ribeirão
Preto/SP.

Centro Administrativo de Ribeirão PretolSP - Prefeito José de Magalhães
Rua Américo Brasiiiense: 460 » Centro « Cep. 14015—050 — Ribeirão Preto — SP

Fone: (18) 3977—9006
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Retação de metas, etapas e cronograma de execução

1

" W- “ uma para »
_. un

). >

#01 11212022 30106120 41

da Penha “no manicípêc ..;

1 ,! quisição de veícuío para Patrulha un 01 3011212022 3010612024
' Maria da Penha no município de

Ribeirão Preto/SP,.

RECURSOS DO PROJETO:
Valor 619031: R$ 1829483934 cento e oitenta e dois mit, novecentos e
quarenta e cita reaês & noventa e três centavos )

Valor de Repasse: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Valor de Contrapamda: R$ 2.200,00 (dois mi% e duzentos reais)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mata Nº“? ' *

— Etapa ªlª“! Mies Vaior
Aquisição de veículo para Aquisição de veículo para Patrulha Dezembro de R$ 20000001)Patruiha Maria da Penha no Maria da. Penha no munãcípão de 2022
município de Riheírão Ribeirão PretOISP,
PretofSP.

Mais nº“! Etapa Nº“? Mês Vamr
Nãº?—ªçãº dº veículo Fªfª Rªtwªhª Aquisição de veículo para Patrufha Março de 2023 R$ 220000
Maria da Penha no municipio de Maria da Fanha no municípm de
Ribeãrão Preto/SP, Ribeirãº Pretofsp.

PLANO DE APLÍCA »ÃO DETALHADO

Etapas gm "Ducriçào Wmdaaqwsiçàº Unidade Qtª “Zªg; Vatartotal
& .

- . - Aquisição de veículo para un 01 202 200,00 202200001.1 ªqª'ªªºâº Pªtrulha Maria da Penha no 5:53:32“;
município de Ribeirãº
Preto/SP.
Tota! 202.200,00 29220390

Centro Administrativo de Ribeirão PretoISP - Prefeito José de Magalhães
Rua Américo Brasiiiense, 4160 — Centro —- Cep. 14015—050 — Ribeirão Preto — SP

' F one: (16) 3977—9000
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PRQFEWURA QA Cí QAOE

RIBEIRÃO PRETO
ÚiQBAâ E âwwíºipê 3,55%

Classificação da Rep sse Con apartída
despesamódigo da
Natureza)

4490.52.52 R$ 200,DOG,DG R$ 2.200,00 R$ 202.200,90

Precificação do projeto

Aqursrção de veicuio para
Patrulha Maria da Penha no
município de Ribeirão Preto/SP. R$ 19644630 Rªwº-ªºº-ºº

_;3

R$180,000.00 R$ 18294893

TOTAL — « —

MONlTORAMENTO E AVALQAÇÃO
Monitoramento e avaiiação serão reaiizados e comprovados através de relatórios
parciais e conciusivos ao longo da execução do projeto. Esses relatórios serão
subsidiados pelos oficios encaminhados pelo Poder Judiciário a Guarda Civiâ

Metropotitana de Ribeirão Preto, que dará cumprimento através da Patrulha Maria
da Penha, por sua vez, elaborará relatórios diarios dos pairuihamentos realizados,
das visitas, demais atendimentos, ações desenvolvidas e da evolução dos
atendimentos.

RESULTADOS ESPERADOS
Com a aquisição da viatura, o municipio de Ribeirão Preto busca agiãidade no
contato, no atendimento e aumento das vieiras monitoradas ao público—alvo indireto.

nados GCMs do Patrulhamento mais efetivo? Aiquisição de veicuio Serão 333'
< .,

= ara Patrulha Maria da ; quadro eetivo para o É com _maror
&
agilidade no

a enha no municí io de ? cumprimento das metas do % atendimento as sohcrtações
Ribeirão Pretoís . ; prªiªº É

Superintendente da Guarda Civil Metropoãiâana em substituição
beêrão Preto SP

ANTONIO &; Assinado de forma digital por
ANTONIO DUARTE NOGUEIRA

NOGU EIRA
JUNIOR:O4804881859

JU NI OR:04804881 859 Dados: 20111 2.1 6 150259 -03'00'

ANTONIO DUARTE NOGUERA JUNIOR
Prefeito Municipe!
Ribeirão Preto — SP

Centro Administrativo de Ribeirão PratolSP — Prefeito José de Magalhães
Rua Américo Brasiliense, 460 - Centro — Cep: 14015—058 » Ribeirão Preto « SP

Fone: (16) 39?7-9000
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Pagina: 3
MINIST. MULHER. FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:
028297 2022

OBJETO:
Aquisição de veiculo caracterizado (viatura) para Patrulha Maria da Penha no municipio de Ribeirão Preto SP.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Município de Ribeirão Preto/SP está à 315 Km de distância da capital, possuindo área de 650.916 Kmª. e população estimada
pelo IBGE de 720.1 16 hab., e IDHM 0.800. Os interesses e objetos deste Município coadunam com o MMFDH. no sentido de
direcionar investimentos para atender a população na garantia da igualdade e seus direitos, valorizar e promover a inclusão
social das mulheres, e com aquisição desse veículo, dar estrutura para um melhor atendimento às mulheres vítimas de violência.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Esse programa e' de suma importância ao município e para as vítimas beneficiárias de medidas protetivas, oferecendo agilidade
no atendimento para explanar sobre ações e procedimentos que são realizados pela Patrulha, orientando sobre as Visitas,
acompanhamentos e meios específicos para agilizar o atendimento em casos de violência.

PÚBLICO ALVO:
Sera diretamente os Guardas Civis Metropolitanos que atuam na Patrulha Maria da Penha. bem como indiretamente as
mulheres em situação de violência com medidas protetivas de urgência deferidas.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Com aquisição do veículo. 0 municipio de Ribeirão Preto/SP pretende reduzir o tempo e agilizar o atendimento às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar com medida protetiva de urgência.

RESULTADOS ESPERADOS:
Com aquisição do veículo, o municipio de Ribeirão Preto/SP busca agilidade no contato, no atendimento e aumento das visitas
monitoradas do público-alvo.

] — DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
81000 MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
471 .840941- 15 JOSIANE LIMA PAIVA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:
SQSW Quadra 104 Bloco A apto 503- Sudoeste. 70670-401

Relatório emitido em 03/02/2023 17:31:55 Página 1 de 6
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2 - DADOS DO PROPONENTE Página: 4

PROPONENTE:
56.024.581/0001-56

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
RUA AMERICO BRASILIENSE. 426

CIDADE: UF: CÓDIGO CEP: EA.: DDD/TELEFONE:
RIBEIRAO PRETO SP MUNICIPIO: 14015050 Administração 1639779019

6969 Pública Municipal

BANCO: AGENCIA; CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 0340-9 0060712831

(IPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
()48.()48.818-59 ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
RUA OLAVO BILAC, 1411 - SUMARE

CEP DO RESPONSÁVEL:
14025400

Relatório emitido em 03/02/2023 17:31:55 Página 2 de 6
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES Página: 5

VALOR GLOBAL: R$ 20220000
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 2.200,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2022 R$ 20000000
VALOR DA CONTRAPARTlDA FINANCEIRA: RS 2.200.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0.00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0.00

INÍCIO DE VIGENCIA: 26/12/2022

FIM DE VIGENCIA: 26/06/2024

VIGÉNCIA DO CONVÉNIO: 2024

Relatório emitido em 03/02/2023 17:31:55 Página 3 de 6
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5 - PLANO DE TRABALHO Página: 6

Meta nº: ]

Especificação: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha no município de Ribeirão Preto/SP,

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 20220000
Início Previsto: 26/12/2022 Término Previsto: 26/06/2024 Valor Global: R$ 20220000
UF: Município: CEP:

Endereço:

Etapa/Fase nº: 1

Especificação: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha no município de Ribeirão Preto/SP.

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:
1.0 un R$ 202.200,00 26/12/2022 26/06/2024

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS

MES DESEMBOLSO: Dezembro ANO: 2022

META Nº: 1
. VALOR DA META: R$ 200.000,00

DESCRIÇÃO: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha no município de Ribeirão Preto/SP.

VALOR DO REPASSE: R$ 200.000,00 PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

MES DESEMBOLSO: Março ANO: 2023

META Nº: 1 VALOR DA META: R$ 2.200.0()

DESCRlÇÃO: Aquisição de veículo para Patrulha Maria da Penha no município de Ribeirão Preto, SP.

VALOR DO REPASSE: R$ 2.200.00 PARCELA Nº: ]

Relatório emitido em 03/02/2023 17:31:55 Página 4 de 6
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO Páginª: 7

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Aquisição de veículo para Patmlha Maria da Penha no municipio de Ribeirão Preto/SP.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio INATUREZA DA DESPESA: 449052
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Lafaiete, 1676 - Vila Seixas

CEP: 14020-053 [UF: SP |MUNICÍPIO:6969- RIBEIRAO PRETO

UNIDADE: un IQUANTIDADE: 1,00 |V. UNITÁRIO: R$ 202.200,00 V.TOTAL: R$ 20220000
OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Serviços Aplicação

449052 R$ 202.200,00 R$ 207.200,00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL GERAL: R$ 202.200,00

Relatório emitido em 03/02/2023 17:31:55 Página 5 de 6
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io - DECLARAÇÃO Página: 8

Na qualidade de representante legal do proponente. declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAPAC. TÉCNICA 16_12 .pdf

Comprovação da Contrapartida
Nome do Arquivo:
Declaração Contrap. +Balancente Desppdf

Documentos Digitalizadas do Convênio

Nome do Arquivo: ,, "
EXTRATO DE CONVENIO - EXTRATO DE CONVENIO - DOU - Imprensa Nacionalpdf
SEI_MDH - 3344317 - Termo de Convênio RIBEIRAO PRETO.pdf
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03/02/2023 17:42 Valores do Programa Página: 9
fechar X
3: Loading Image...
UsuárionARINA DE FREITAS FIGUEIREDO

5/2023 993 - .1.0.0-b1156385— sª ]")"ng SistemaD
Cadastramento _â'ãlgina EIJ'DCÍQQI
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar Pré-Conv(Enio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

81000 - MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS
:Convênio 936988/2022
Dados da Proposta
Plano de Trabalhº
Muisitos
ªmigª) BásiCO/Tcnno de Referência

ªmnhª Zonccdcntc

EW.' '” ªgnvcncntc

Código do Programa 8100020220260
Nome do Programa 21AR - Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos
Itens de Investimento Equipamentos

Lei 14.194, de 20 de agosto de 2021 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a
Regra Contrapartida execução da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. [Percentual Mínimo

Contrapartida: 1.0% | Percentual Máximo Contrapartida em Bens e Serviços: 00%]
xgªinilºdjeªlrilfdªimento R$ 202-200,00
Valor de Contrapartida R$ 2.200,00
“sªgrªdª Contrapartida R$ 2200,00
Valor de Contrapartida

em Bens e Serviços R$ 0,00
Valor de Repasse R$ ZOO-000,00
gglãlªsgãíªgçfª R$ 200.000,00 - Carla Zambelli

Nenhum registro foi encontrado.

httpszllvoluntarias.plataformamaisbrasilÍgov.br/yoluntarias/ListarProgramasProposta/ProgramasDaPropostaDetalhar.do?id=1759554
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3344317 00135.225526/2022-99

: gs:

MINISTERIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

TERMO DE CONVENIO

CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 936988/2022 - NÚMER

o INTERNO 028297/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MINISTÉRIO DA MULHER,
DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS E 0 MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO/SP.

A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.136.980/0009—68, com sede no SBS, Quadra
02, Bloco H, Lote 08, 9º andar, CEP: 70073-902, em Brasília/DF, doravante
denominado CONCEDENTE, neste ato representado pela Secretária
Nacional de Políticas para Mulheres, a Senhora JOSIANE LIMA

PAIVA, brasileira, residente e domiciliada nesta capital, portadora do CPF Nº
471.840941—15, nomeada pela Portaria nº 688, de 20 de junho de 2022,
publicada no Diário Oficial da União de 21 de junho de 2022, Seção 2, pág.
2, e o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 56.024.581/0001—56, com sede na Rua Americo Brasiliense, 426 —

centro, Ribeirão Preto — SP, CEP: 14015—050, doravante
denominada CONVENENTE, representada pelo Prefeito Municipal, o
senhor ANTÓNIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR, brasileiro, portador do
CPF/MF nºO48.048.818-59, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, Nº
1411, CEP 14025—400, Ribeirão Preto-SP, RESOLVEM celebrar o presente
Convênio, registrado na Plataforma +Brasil, regendo-se pelo disposto na Lei

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do
corrente exercício, no Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de
1986, no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado
pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de
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2016 e atualizações, consoante o processo administrativo
nº 00135.225526/2022-99 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Convênio, proveniente de Emenda Parlamentar nº 3327726, de
autoria da Deputada Federal Carla Zambelli, com o registro no Plataforma
+Brasil nº 36988z2022 tem por objeto "Aquisição de veiculo caracterizado
(viatura) para Patrulha Maria da Penha no município de Ribeirão Preto/SP",
conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o
Plano de Trabalho e o Termo de Referência propostos pelo CONVENENTE e
aceitos pelo CONCEDENTE na Plataforma +Brasil, bem como toda
documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes
acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do
objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que sejam submetidos e
aprovados previamente pela autoridade competente do CONCEDENTE e
que não haja alteração do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇõES GERAIS

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Convênio, são
obrigações dos partícipes:

I - DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma +Brasi/ os atos e os procedimentos relativos a
formalização, alteração, execução, acompanhamento, análise da
prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de Tomada de
Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza,
não possam ser realizados no sistema;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a
execução deste Convênio, de acordo com a programação orçamentária
e financeira do Governo Federal e o estabelecido no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;
c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e
financeira do objeto deste Convênio, bem como verificar a regular
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aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao
cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art.
41, capute inciso III, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016,
comunicando ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes
do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou
legal, com fixação do prazo estabelecido na legislação pertinente para
saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do
Convênio e do seu Plano de Trabalho;

e) dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento,
verificação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos
à prestação de contas; e

f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta
execução dos projetos e atividades.

II - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de
Trabalho e o Termo de Referência aceitos pelo CONCEDENTE, adotando
todas as medidas necessárias a correta execução deste Convênio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho
exclusivamente no objeto do presente Convênio;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir
toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração
deste Convênio, de acordo com os normativos do programa, bem como
apresentar documentos de titularidade dominial da área de
intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão
ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal,
estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;

d) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da
execução dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com
as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e
atividades, determinando a correção de vícios que possam
comprometer a fruição do beneficio pela população beneficiária,
quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;

e) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de
alteração do Plano de Trabalho aceito, na forma definida neste
instrumento, observadas as vedações relativas à execução das
despesas;
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f) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este
Convênio em conta bancária específica, aberta em instituição
financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de
eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles
oferecidos como contrapartida, aplicando—os, na conformidade do
Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto,
observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à

execução das despesas;

g) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento,
na conta bancária específica vinculada ao presente Convênio, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

h) realizar na Plataforma +Brasi/ os atos e os procedimentos relativos a

formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e
informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio,
quando couber, incluindo regularmente as informações e os
documentos exigidos pela Portaria interministerial nº 424, de 2016,
sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser
realizados no sistema;

i) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEDENTE,
podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de
vulnerabilidade econômica e social, informando ao CONCEDENTE

sempre que houver alterações;

j) estimular a participação dos beneficiários finais na implementação do
objeto do Convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado
por estes investimentos;
k) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de
10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de
contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas;
|) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização,
acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

m) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE,
permitindo—Ihe efetuar visitas in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informações e os documentos relacionados com a

execução do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao
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exame da documentação relativa a licitação realizada e aos contratos
celebrados;

n) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos órgãos
de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos,
documentos e informações referentes a este Convênio, bem como aos
locais de execução do respectivo objeto;

o) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio
deste Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

p) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa
efetuada a conta dos recursos deste Convênio, a qualquer tempo e a
critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da não apresentação
no prazo estipulado na respectiva notificação, ao mesmo tratamento
dispensado às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou
impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convênio;

q) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do
CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de
Convênio e, obedecido o modelo—padrão estabelecido pelo
CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas placas, painéis
eoutdoors de identificação dos projetos custeados, no todo ou em
parte, com os recursos deste Convênio, consoante o disposto na
Instrução Normativa SECOM-PR n.“-ª 2, de 20 de abril de 2018, da
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou outra
norma que venha a substitui—Ia;

r) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público
gerado pelos investimentos decorrentes do Convênio, de modo a

assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades sociais
às quais se destina;

s) manter o CONCEDENTE informado sobre situações que
eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da
execução do Convênio e prestar informações, a qualquer tempo, sobre
as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação
do processo;
t) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos de controle interno
e externo, o acesso à movimentação financeira da
conta bancária específica vinculada ao presente Convênio;

u)'dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de
crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral
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da União, o Ministério Público Federal e o respectivo Ministério Público
Estadual;

v) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo
administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação
de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão
financeira do convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

w) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla
publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos
cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de
sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;
x) disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua
sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento
ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a

finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da
aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a

execução do objeto pactuado;
y) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato
administrativo de execução ou fornecimento — CTEF;

z) observar o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas
normas estaduais, distritais ou municipais vigentes, nos casos em que a

execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver
parcerias com organizações da sociedade civil; e

aa) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do
órgão ou entidade convenente, ou registro na Plataforma +Brasil que a
substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao
procedimento licitatório, observado o disposto no art. 49 da Portaria
lnterminísterial nº 424, de 2016;

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÉNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de 18 (dezoito) meses, contados a
partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, por
solicitação do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no
minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula Única. A prorrogação além dos prazos estipulados no art. 27,
inciso V, da Portaria Interministerial n. 424, de 2016, somente será admitida
nas hipóteses de que trata art. 27, 939, da mesma Portaria, e desde que o
novo prazo estabelecido seja compatível com o período em que houve o
atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste
ato fixados em R$ 202.200,00 (duzentos e dois mil reais) serão alocados de
acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho,
conforme a seguinte classificação orçamentária:

I -R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) correrão à conta da dotação
alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº
14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de nº 75, ISSN ª]:
_7_Q£l_2, de 23 de abril de 2021, UG 810012, assegurado pela Nota de
Empenho nº 2022NE000047, vinculada ao Programa de Trabalho
nº 14422503421AR0035, PTRES 212918, à conta de recursos oriundos
do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 100, Natureza da Despesa
44.40.41;
II - R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), relativos a contrapartida do
CONVENENTE, consignados na Lei nº 14.644, de 22/12/2021, do
Município de Ribeirão Preto;

Subcláusula Primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a
Pagar, o quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho poderá ser
reduzido até a etapa que não prejudique a funcionalidade do objeto
pactuado, mediante aceitação do CONCEDENTE.

Subcláusula Segunda. 0 CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orçamento
os subprojetos/subatividades contemplados pelas transferências dos
recursos para a execução deste Convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida
financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito(s) na conta
bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas,
inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE.

Subcláusula Primeira. 0 aporte da contrapartida observará as disposições
da lei federal anual de diretrizes orçamentárias em vigor à época da
celebração do Convênio ou eventual legislação específica aplicável.

Subcláusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação
dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como
contrapartida.
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Subcláusula Terceira. A comprovação pelo proponente de que a

contrapartida proposta está devidamente assegurada, deverá ocorrer
previamente à celebração do instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e à
contrapartida do CONVENENTE serão depositados e geridos na conta
especifica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do
CONVENENTE exclusivamente em instituição financeira oficial, federal ou
estadual.

Subcláusula Primeira. A conta corrente específica será nomeada fazendo-
se menção ao instrumento pactuado e deverá ser registrada com o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ do órgão ou da
entidade CONVENENTE ou da unidade executora.

Subcláusula Segunda. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de
desembolso previsto no instrumento, e para os instrumentos enquadrados
nos níveis previstos nos incisos IV e V do art. 39 da Portaria Interministerial
nº 424, de 2016, preferencialmente em parcela única.

Subcláusula Terceira. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará
condicionada à conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório
pelo CONCEDENTE.

Subcláusula Quarta. Os recursos financeiros, enquanto não utilizados, serão
aplicados conforme disposto no art. 116, 5 49, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Sucláusula Quinta. Exceto no caso de liberação em parcela única, a

liberação das demais parcelas ficará condicionada à execução de no mínimo
70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.
Sucláusula Sexta. Após a comprovação da homologação do processo
licitatório pelo CONVENENTE, o cronograma de desembolso deverá ser
ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido
processo licitatório.

Subcláusula Sétima. Na hipótese de inexistência de execução financeira
após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, o
instrumento será rescindido, salvo se presente alguma hipótese que
autorize sua suspensão ou prorrogação motivada, conforme previsto no
artigo 41, 9919 e 20 da Portaria Interministerial n. 424, de 2016.
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Subcláusula Oitava.A execução financeira mencionada na Subcláusula
Quinta será comprovada pela emissão de Ordem Bancária de Transferências
Voluntárias — OBTV.

Subcláusula Nona. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos
para o CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do
Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e
oitenta) dias e que não tenham sido motivadamente suspensos ou
prorrogados, conforme autoriza o artigo 41, 5519 e 20 da Portaria
Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Décima. Os recursos serão liberados de acordo com a

disponibilidade orçamentária e financeira do Governo Federal, em
conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado
na Plataforma +Brasil, que guardará consonância com as metas, fases e
etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Décima Primeira. Para recebimento de cada parcela dos
recursos, deverá o CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que deverá ser
depositada na conta bancária específica em conformidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de
Trabalho, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do convenente; e

II- estar em situação regular com a realização do Plano de Trabalho, com
execução de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas
anteriormente, quando não se tratar de liberação em parcela única.

Subcláusula Décima Segunda. Nos termos do 539 do art. 116 da Lei nº 8.666,
de 1993, a liberação das parcelas do Convênio ficará retida até o
saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I— não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, constatada pelo CONCEDENTE ou pelo órgão
competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública
Federal;
|| — for verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos,
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na
execução do Convênio, ou o inadimplemento do CONVENENTE com
relação a outras cláusulas conveniais básicas; e
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lll - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas
pelo CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle
interno.

Subcláusula Décima Terceira. Os recursos deste Convênio, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados pelo
CONVENENTE em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos
verificar-se em prazos menores que um mês.

Subcláusula Décima Quarta. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras
deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE e ao CONVENENTE, observada a
proporcionalidade prevista na celebração, sendo vedado o aproveitamento
de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho
pactuado.
Subcláusula Décima Quinta. A conta bancária específica do Convênio será
preferencialmente isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Décima Sexta. 0 CONVENENTE autoriza desde já o
CONCEDENTE para que solicite junto à instituição financeira albergante da
conta corrente específica:

| - a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem
como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os
recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias e não haja motivada suspensão ou
prorrogação deste prazo, nos termos da Su bcláusula Sétima;
II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver
a devolução dos recursos, no prazo previsto no art. 60 da Portaria
Interministerial nº 424, de2016.

Subcláusula Décima Sétima. O CONCEDENTE deverá solicitar, no caso da
Subcláusula Décima Segunda, junto à instituição financeira albergante da
conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele
repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União.

Subcláusula Décima Oitava. No caso de paralisação da execução pelo prazo
disposto na Subcláusula Décima Quarta, inciso I, a conta corrente específica
do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias.

Subcláusula Décima Nona. É vedada a liberação de recursos pelo
CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos
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da alínea ”a" do inciso Vl do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ressalvadas as
exceções previstas em lei.

Subcláusula Vigésima. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos
neste Convênio não será oponível ao CONCEDENTE e nem aos órgãos
públicos fiscalizadores.

Subcláusula Vigésima Primeira. Os recursos deverão ser mantidos na conta
corrente específica do instrumento e somente poderão ser utilizados para
pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação
no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial nº 424, de 2016.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de
acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. É vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisão do
ajuste:

I- utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade
diversa da estabelecida neste instrumento;
II - realizar despesas em data anterior a vigência do Convênio;

III — efetuar pagamento em data posterior a vigência do Convênio, salvo
se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste
instrumento;
IV - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado
público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública
da administração direta ou indireta, inclusive por serviços de
consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis

específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V — realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do
prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de
atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os
prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no
mercado;
Vl - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar;

Vll - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes,
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simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que
previstas no Plano de Trabalho.

Vlll - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou
quaisquer outras entidades congêneres, exceto para creches e escolas
para o atendimento pré—escolar;

IX — transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em
parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;

X - celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades
impedidas de receber recursos federais;
Xl - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por
serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados, salvo nas eventuais hipóteses previstas em leis
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Xll - subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente
convênio, salvo se permitido neste instrumento e em norma correlata,
bem como se houver anuência expressa por parte do CONCEDENTE;

XIII — realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou
acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado; e

XIV — utilizar os recursos do instrumento para aquisição ou construção
de bem que desobedeça a Lei n. 6.454, de 1977.

Subcláusula Segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos
depositados na conta específica deste Convênio serão realizados ou
registrados na Plataforma +Brasi/e os respectivos pagamentos serão
efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, facultada a dispensa
deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser
realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONVENENTE,
devendo ser registrado na Plataforma +Brasi/o beneficiário final da
despesa:

I— por ato da autoridade máxima do CONCEDENTE;

II — na execução do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e
III — no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às
próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo
CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.
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Subcláusula Terceira.Antes da realização de cada pagamento, o
CONVENENTE incluirá na Plataforma +Brasil, no minimo, as seguintes
informações:

I— a destinação do recurso;
II — o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; III — o
contrato a que se refere o pagamento realizado;
||| - informações das notas fiscais ou documentos contábeis; e

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.
Subcláusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita
a identificação do beneficiário do pagamento pela instituição financeira
depositária, poderá ser realizado, no decorrer da vigência do instrumento,
um único pagamento por pessoa física que não possua conta bancária, até
o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcláusula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais
especiais de fabricação especifica, o desbloqueio de parcela para
pagamento da respectiva despesa far-se-á na forma do art. 38 do Decreto
nº 93.872, de 1986, observadas as seguintes condições:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao
fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento
especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular
destinada a empreendimento especifico;
II - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital
de licitação e no CTEF dos materiais ou equipamentos; e
III - o fornecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fiança
bancária ou instrumento congênere no valor do adiantamento
pretendido.

CLÁUSULA NONA -— DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para
execução de serviços ou aquisição de bens com recursos da União
vinculados à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, e demais
normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos
administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de
dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Subcláusula Primeira. Os editais de licitação para consecução do objeto
conveniado serão publicados pelo CONVENENTE após a assinatura do
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presente Convênio, devendo a publicação do extrato dos editais observar as
disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo
licitatório, obedecido o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial n.
424, de 2016.

Subcláusula Segunda. O prazo para início do procedimento licitatório será
de até sessenta dias, contados da data de assinatura do instrumento ou,
havendo cláusula suspensiva, do aceite do termo de referência, e poderá ser
prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo CONVENENTE e aceito
pelo CONCEDENTE.

Subcláusula Terceira. Excepcionalmente, quando o objeto envolver a

aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em casos
devidamente justificados pelo CONVENENTE e admitidos pelo
CONCEDENTE, poderão ser aceitos, desde que observadas as
condicionantes previstas no artigo 50-A da Portaria Interministerial nº 424,
de 2016:

a) licitação realizada antes da assinatura do instrumento;
b) adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido
homologado em data anterior ao início da vigência do instrumento;
c) contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do
instrumento.

Subcláusula Quarta. Nos casos de que trata a Su bcláusula Terceira, somente
serão aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do
instrumento de transferência voluntária e a liberação dos recursos está
condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo
licitatório pelo CONCEDENTE.

Subcláusula Quinta. Para aquisição de bens e serviços comuns, será
obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de
2002 e de seu regulamento, na forma eletrônica, exceto nos casos em que
a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de
transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos
do repasse.
Subcláusula Sexta. Na contratação de bens e serviços com recursos do
presente Convênio, o CONVENENTE deverá observar os critérios de
sustentabilidade ambiental dispostos nos artigos 29 a 6º da instrução
Normativa SLTl/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcláusula Sétima. As atas e as informações sobre os participantes e
respectivas propostas decorrentes das licitações, bem como as informações
referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas
na Plataforma +Brasil.
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Subcláusula 0itava.0 CONCEDENTE deverá verificar os procedimentos
licitatórios realizados pelo CONVENENTE, atendo—se à documentação no
que tange aos seguintes aspectos:

I — contemporaneidade do certame ou subsunção a uma das hipóteses
do artigo 50—A da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;
II - compatibilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de
referência;
lll — enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado,
e

IV - fornecimento de declaração expressa firmada por representante
legal do CONVENENTE ou registro na Plataforma +Brasil que a
substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao
procedimento licitatório.

Subcláusula Nona. Compete ao CONVENENTE:

l - realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela
execução indireta de serviços, o processo licitatório nos termos da Lei

nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando
a correção dos procedimentos legais, além da disponibilização da
contrapartida, quando for o caso;
II — registrar na Plataforma +Brasí/o extrato do edital de licitação, 0
preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço
e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu
respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do
Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento (CTEF) e seus
respectivos aditivos;
III — Prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de
Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela
qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecução do objeto conveniado;
lV - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o
Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento (CTEF), nos
termos do art. 7º, inciso IX e % 49 a 69 da Portaria Interministerial nº
424, de 2016;

V — inserir cláusula, nos contratos celebrados à conta dos recursos deste
Convênio, que obrigue o contratado a conceder livre acesso de
servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno
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e externo, aos processos, documentos, informações, registros
contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado,
inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não controlada
pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio.

Subcláusula Décima.É vedada, na hipótese de aplicação de recursos
federais transferidos mediante o presente Convênio, a participação em
licitação ou a contratação de empresas que constem:

I- no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União,
do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União;

|| - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)

como impedidas ou suspensas; ou
III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiça.

Subcláusula Décima Primeira. 0 CONVENENTE deve consultar a situação do
fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Suspensas (CEIS), por meio de acesso ao Portal da Transparência
na internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem.

Subcláusula Décima Segunda. Nos casos em que a execução do objeto do
Convênio, conforme previsto no plano de trabalho, envolver parceria do
CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá
ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria.
Subcláusula Décima Terceira. Nos casos em que empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias figurem como
convenente ou unidade executora, deverão ser observadas as disposições
da Lei nº 13.303, de 2016, quando da contratação de terceiros.

Subcláusula Décima Quarta. No caso de termo de colaboração, termo de
fomento ou acordo de cooperação com Organizações da Sociedade Civil

(OSC), deverão ser observadas a Lei nº 13.019, de 31 dejulho de 2014, e as
normas estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO oo CONVÉNIO

Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo mediante proposta do
CONVENENTE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao
CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias
antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.
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Subcláusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execução
do objeto, deverá o CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e
os benefícios que se pretende agregar ao projeto, cuja justificativa, uma vez
aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrará o Plano
de Trabalho.

Subcláusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta deverá ser
acompanhada dos respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orçamentos
detalhados e de relatórios que demonstrem a regular execução das metas,
etapas e fases já pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuições de monitoramento e
acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução
do Convênio, além da avaliação da execução física e dos resultados, na
forma dos artigos 53 a 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, de
forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do
objeto, podendo assumir ou transferir a responsabilidade pela sua
execução, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo
a evitar sua descontinuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso,
pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução
do instrumento.

Subcláusula Primeira. 0 CONCEDENTE designará e registrará na Plataforma
+Brasil representante para o acompanhamento da execução deste
Convênio, que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à

regularização das falhas observadas, verificando:
I— a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da
legislação aplicável;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido
no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os
cronogramas apresentados;
III — a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE
na Plataforma +Brasil;

lV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições
estabelecidas.

Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 10 (dez) dias contados da
assinatura do presente instrumento, o CONCEDENTE deverá designar
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formalmente o servidor ou empregado responsável pelo seu
acompanhamento.
Subcláusula Terceira. No exercício da atividade de acompanhamento da
execução do objeto, o CONCEDENTE poderá:

I— valer—se do apoio técnico de terceiros;
ll - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos,
com tal finalidade;
III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação dejustificativas sobre
impropriedades identificadas na execução do instrumento;
IV - solicitar diretamente à instituição financeira comprovantes de
movimentação da conta bancária específica do Convênio;

V - programar visitas ao local da execução, quando identificada a

necessidade, observado o disposto no art. 54, caput, inciso II e 529, da
Portaria Interministerial nº 424, de2016;
VI - utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de
resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros
mecanismos de tecnologia da informação; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela
legislação aplicável.

Subcláusula Quarta. Constatadas irregularidades decorrentes do' uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica, apuradas durante a
execução do Convênio, o CONCEDENTE suspenderá a liberação de parcelas
de recursos pendentes e comunicará o CONVENENTE para sanear a situação
ou prestar informações e esclarecimentos, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, prorrogável por igual período.
Subcláusula Quinta. Recebidos os esclarecimentos e informações
solicitados, o CONCEDENTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação, ou não, das
justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano.

Subcláusula Sexta. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-
os, fará constar nos autos do processo as justificativas prestadas.
Subcláusula Sétima. Caso as justificativas não sejam acatadas, o
CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o
CONVENENTE regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá
adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento.
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Subcláusula Oitava. A utilização dos recursos em desconformidade com o
pactuado no instrumento ensejará obrigação do CONVENENTE devolvê—los
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos
recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de
efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

Subcláusula Nona. A permanência da irregularidade após o prazo
estabelecido na Subcláusula Sétima ensejará o registro de inadimplência
na Plataforma +Brasi/ e, no caso de dano ao erário, a imediata instauração
de Tomada de Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do artigo 6º da
Instrução Normativa TCU 71, de 2012, a adoção de outras medidas
administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda requerer
ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o
protesto, se for o caso, sem prejuízo da inscrição do CONVENENTE no
Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades
federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Décima. As comunicações elencadas nas Subcláusulas Quarta,
Quinta e Sétima serão realizadas por meio de correspondência com Aviso
de Recebimento (AR), devendo a notificação ser registrada na Plataforma
+Brasil, enviando cópia, em todos os casos, para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE.

Subcláusula Décima Primeira. Aquele que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do CONCEDENTE e dos
órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no
desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento
e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à

responsabilização administrativa, civil e penal.
Subcláusula Décima Segunda. Os agentes que fizerem parte do ciclo de
transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos
que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução deste
instrumento, não cabendo a responsabilização do CONCEDENTE por
inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo
nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade
atribuída ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos causados
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula Décima Terceira. O CONCEDENTE comunicará aos órgãos de
controle qualquer irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e,
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havendo fundada suspeita da prática de crime ou de ato de improbidade
administrativa, cientificará a Advocacia—Geral da União e os Ministérios
Públicos Federal e Estadual, nos termos dos artigos 79, 539 e 58 da Portaria
Interministerial nº 424, de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuição de fiscalização, a qual
consiste na atividade administrativa, prevista nas legislações específicas de
licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo
Cºnvenente e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento
das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.
Subcláusula Única. O CONVENENTE designará e registrará na Plataforma
+Brasíl representante para o acompanhamento da execução deste
Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à

regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos por meio deste Convênio estará
sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, na forma
estabelecida pelos artigos 59 a 64 da Portaria Interministerial nº 424, de
2016.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas financeira consiste no
procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade
financeira, considerando o início e o fim da vigência do presente
instrumento, devendo o registro e a verificação da conformidade financeira
ser realizados durante todo o período de execução do instrumento,
conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Segunda. A prestação de contas técnica consiste no
procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos
técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos
nos instrumentos.

Subcláusula Terceira. A prestação de contas deverá ser registrada pelo
CONCEDENTE na Plataforma +Brasil, iniciando-se concomitantemente com
a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do Convênio.

Subcláusula Quarta. A prestação de contas final deverá ser apresentada no
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência ou da
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conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, e será composta,
além dos documentos e informações registrados pelo CONVENENTE
na Plataforma +Brasíl, pelo seguinte:

I— relatório de cumprimento do objeto, que deverá conter os subsídios
necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva
conclusão do objeto pactuado;
II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o
Convênio;

III — comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando
houver; e
IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga
a manter os documentos relacionados ao Convênio, nos termos do 539
do art. 4º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Quando a prestação de contas não for encaminhada no
prazo estabelecido neste instrumento, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo
adicional máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação.
Subcláusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcláusula
Quinta, 0 CONVENENTE não apresentar a prestação de contas
na Plataforma +Brasil nem devolver os recursos, o CONCEDENTE registrará
a inadimplência na Plataforma +Brasi/ por omissão do dever de prestar
contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver
vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob
aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao
erário, sob pena de responsabilização solidária.

Subcláusula Sétima. Caso não tenha havido qualquer execução física nem
utilização dos recursos do presente Convênio, o recolhimento à conta única
do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo
da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula Oitava. O CONCEDENTE deverá registrar na Plataforma
+Brasil o recebimento da prestação de contas, cuja análise:

I — para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no
encerramento do instrumento, com base nas informações contidas nos
documentos relacionados nos incisos da Subcláusula Quarta desta
Cláusula;

II- para avaliação da conformidade financeira, será feita durante o
período de vigência do instrumento, devendo constar do parecer final
de análise da prestação de contas somente impropriedades ou
irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.
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Subcláusula Nona.A análise da prestação de contas, além do ateste da
conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos
à execução financeira não sanados durante o período de vigência do
Convênio.

Subcláusula Décima. Objetivando a complementação dos elementos
necessários à análise da prestação de contas dos instrumentos, poderão ser
utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatórios, boletins de
verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou
pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas funções.
Subcláusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisão final de que
trata a Subcláusula Décima'Quinta, caso constatada irregularidade na-
prestação de contas ou na comprovação de resultados, o CONCEDENTE
notificará o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias (art. 10, 999, do Decreto nº 6.170, de 2007, c/c art.
59, 599, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016).

Subcláusula Décima Segunda. A notificação prévia, prevista na Subcláusula
Décima Primeira, será feita por meio de correspondência com Aviso de
Recebimento (AR), com cópia para a Secretaria da Fazenda ou secretaria
similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a

notificação ser registrada na Plataforma +Brasil.

Subcláusula Décima Terceira. O registro da inadimplência na Plataforma
+Brasil só será efetivado após a concessão do prazo da notificação prévia,
caso o CONVENENTE não comprove o saneamento das irregularidades
apontadas.
Subcláusula Décima Quarta.0 CONCEDENTE terá o prazo de um ano,
prorrogável por igual período mediante justificativa, contado da data do
recebimento, para analisar conclusivamente a prestação de contas, com
fundamento no parecer técnico expedido pelas áreas competentes. O
eventual ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado
na Plataforma +Brasil, cabendo ao CONCEDENTE prestar declaração
expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicação.
Subcláusula Décima Quinta.A análise da prestação de contas pelo
CONCEDENTE poderá resultar em:

l- aprovação;
Il - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou
outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário; ou
Ill — rejeição, com a determinação da imediata instauração de Tomada
de Contas Especial, caso sejam exauridas as providências cabíveis para
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regularização da pendência ou reparação do dano, nos termos da
Subcláusula Décima Sétima.

Subcláusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeição da prestação de
contas em que o valor do dano ao erário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), o CONCEDENTE poderá, mediante justificativa e registro do
inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação de contas com ressalva.

Subcláusula Décima Sétima. Caso a prestação de contas não seja aprovada,
exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou
reparação do dano, a autoridade competente do CONCEDENTE, sob pena de
responsabilização solidária, registrará o fato na Plataforma +Brasi/ e
adotará as providências necessárias a instauração da Tomada de Contas
Especial, observando os artigos 70 a 72 da Portaria Interministerial nº 424,
de 2016, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de
contabilidade a que estiverjurisdicionado para os devidos registros de sua
competência.

Subcláusula Décima Oitava. Na hipótese de aplicação do artigo 69 da
Instrução Normativa TCU 71, de 2012, a autoridade administrativa adotará
medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico
pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à

obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for
ocaso.
Subcláusula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subcláusula Décima
Quarta desta cláusula, considerada eventual prorrogação, a ausência de
decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo CONCEDENTE
poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade
pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula Vigésima. Caberá ao prefeito ou governador sucessor da
CONVENENTE prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos
firmados pelos seus antecessores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da
extinção deste Convênio, o CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas
Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do
órgão ou entidade concedente, obriga—se a recolher a CONTA ÚNICA DO

TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasil S.A., em favor da União, por meio
de Guia de Recolhimento da União — GRU, disponível no
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site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI, informando a Unidade
Gestora (UG) 810012 e Gestão 00001 (Tesouro) e:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o
proveniente das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas e
não utilizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha havido
aplicação, informando o número e a data do Convênio;
II - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado
monetariamente e acrescido de juros legais, na forma da legislação
aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de
recebimento, nos seguintes casos:

a) - quando não for executado o objeto do Convênio, excetuada a
hipótese prevista no art. 59, é 29, da Portaria Interministerial nº 424, de
2016, em que não haverá incidência de juros de mora, sem prejuízo da
restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;

b) — quando não for apresentada a prestação de contas no prazo fixado
neste instrumento; e

c) — quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida neste Convênio.

III) - o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos
inidôneos ou impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de
juros legais.

Subcláusula Primeira.A devolução prevista nesta Cláusula será realizada
com observância da proporcionalidade dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE e os da contrapartida do CONVENENTE, independentemente
da época em que foram aportados pelos partícipes.
Subcláusula Segunda. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a

instauração de Tomada de Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do
artigo 69 da Instrução Normativa TCU 71, de 2012, a adoção de outras
medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda
requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado,
inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuízo da inscrição do
CONVENENTE no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos
e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto
no caput, o CONCEDENTE deverá solicitar à instituição financeira albergante
da conta corrente específica da transferência a devolução imediata, para a
conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta
corrente específica do instrumento.
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Subcláusula Quarta. Nos casos em que a devolução de recursos se der em
função da não execução do objeto pactuado ou devido a extinção ou
rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sitio eletrônico
institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informações
referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida
devolução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste
Convênio serão de propriedade do CONVENENTE, observadas as disposições
do Decreto nº 6.170, de 2007 e da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.
Subcláusula Primeira. Consideram—se bens remanescentes os
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos dos
instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se
incorporam a este.

Subcláusula Segunda. 0 CONVENENTE deverá contabilizar e proceder à

guarda dos bens remanescentes, bem como encaminhar manifestação ao
CONCEDENTE com o compromisso de utilizá-los para assegurar a
continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar
claras as regras e diretrizes de utilização dos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:
I —denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença;
Il -rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial, observado o disposto nos
artigos 71 e 72 da Portaria Interministerial nº 424, de2016;
e) inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias
da liberação da primeira parcela, salvo as hipóteses em que houve
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motivada prorrogação deste prazo, conforme autorização excepcional
trazida pela Portaria Interministerial nº 424, de2016.

f) inexistência de comprovação de retomada da execução, após findo o
prazo previsto na Cláusula Oitava, Subcláusula Décima Quinta deste
instrumento, situação em que incumbirá ao concedente:
1 . solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente
especifica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados,
bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

2 . analisar a prestação de contas, em atenção ao disposto na cláusula
Décima Quarta deste instrumento.

Subcláusula Primeira. A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao
erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial ou inscrição do
débito nos sistemas da Dívida Ativa da União, exceto se houver a devolução
dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da
continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando
identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.
Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
denúncia ou rescisão do instrumento, o concedente providenciará o
cancelamento dos saldos de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser
providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de ate' 20 (vinte) dias a contar da
respectiva assinatura.

Subcláusula Primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico
denominado Plataforma +Bra5il aos atos de celebração, alteração, liberação
de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de
contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. 0 CONCEDENTE notificará a celebração deste
Convênio à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa,
conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura, bem
como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2

(dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando—se a comunicação
por meio eletrônico.

Subcláusula Terceira. O CONVENENTE obriga—se a:

l - caso seja município ou o Distrito Federal, a notificar os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais,
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com sede no município, quando da liberação de recursos relativos ao
presente Convênio, no prazo de até dois dias úteis, nos termos do art.
2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
II — cientificar da celebração deste Convênio o conselho local ou
instância de controle social da área vinculada ao programa de governo
que originou a transferência de recursos, quando houver;
III — disponibilizar, em seu sítio eletrônico na internet ou, na sua falta,
em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste
Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as
datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem
como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado,
ou inserirlink em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso
direto a Plataforma +Brasi/

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— DAS CONDIÇõES GERAIS

Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I - todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas
como regularmente efetuadas quando realizadas por intermédio
da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislação regente tiver
estabelecido forma especial;
II — as mensagens e documentos resultantes de eventual transmissão
viafac-sími/e, não poderão constituir—se em peças de processo e os
respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco)
dias;

Ill - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes,
bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste
Convênio, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios
circunstanciados; e
IV — as exigências que não puderem ser cumpridas por meio
da Plataforma +Brasi/ deverão ser supridas através da regular instrução
processual.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Os partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias,
decorrentes do presente ajuste, à tentativa de conciliação perante a Câmara
de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia—
Geralda União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11
da Medida Provisória nº 2.180—35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18,
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inciso III, do Anexo I ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Não
logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões
decorrentes deste Convênio, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária
do Distrito Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam—se ao
total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o
qual lido e achado conforme, o presente termo é assinado pelos partícipes,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Pelo CONCEDENTE:

JOSIANE LIMA PAIVA
Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Substituta
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Pelo CONVENENTE:

ANTÓNIO DUARTE NOGUEIRA JÚNIOR
Prefeito do Municipio de Ribeirão Preto

TESTEM UNHAS:

GERALDINE GRACE DA FONSECA DA

JUSTA RENATA

BRAZ DAS NEVES CARDOSO
CPF: 959656297—

53
CPF: 827.084.441-15

Documento assinado eletronicamente por Josiane Lima de
Paiva, Secretária(o) Nacional de Políticas para Mulheres, Substituta(o),
em 26/12/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília. com
fundamento no ª 3“ do art. 4º do Decreto n" 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Duarte Nogueira
Junior, Usuário Externo, em 26/12 2022. às 15:41. conforme horário oficial
de Brasília. com fundamento no ª 30 do art. 4“ do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.ªlªassanetms

eietrémw

Documento assinado eletronicamente por Geraldine Grace da Fonseca da
Justa, Diretor(a) do Departamento de Políticas de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, em 26/12/2022, às 15:51, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no ª 3“ do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

o“
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Documento assinado eletronicamente por Renata Braz das Neves
Cardoso, Coordenador(a)—Geral de Articulação Nacional de Combate a
Violência contra as Mulheres, em 26/122022, às 15:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no 5 3“ do art. 4º do Decreto n“ 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

,
«“Natal?!';“ª

”' eletr—bmw

“_ -A autenticidade deste documento pode ser conferida no

. _
site httpsuí/sci.mdh.govbr/autcnticidadc, informando o codigo
verificador 3344317 e o código CRC 996491AC.

Referência: 00135225526/2022-99 SEI n" 3327937
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Prefeitura Municipalde Ribei ““““ªªªªwà
Estado de São Paulo protººãilgzlãon Horª '

Gabinete do Prefeito ºª'ª'“ * LEG'

Ribeirão Preto, 13 de fevereiro de 2023.

Of. n.º 2.584/2.023-CM
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Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso

Projeto de Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$

202.200,00 (DUZENTOS E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA

ATENDER A NECESSIDADE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,

INCLUIR FONTE DE RECURSO FEDERAL, EP - EMENDA

PARLAMENTAR, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA

MARIA DA PENHA, ENTRE AS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA, NO ORÇAMENTO DO

CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado

em 05 laudas, justificando-se a propositura pelas razões que adiante seguem: LLÚ
;
;
/

lde5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa abrir crédito

especial no valor de R$ 202.200,00 (duzentos e dois mil e duzentos reais), para
atender a necessidade adequação orçamentária, incluindo fonte de recurso federal

(Emenda Parlamentar), com aquisição de veiculo para Patrulha Maria da Penha,

com o objetivo de agilizar os atendimentos em casos de violência no Município

de Ribeirão Preto.

Informamos que o crédito e' proveniente de

Emenda Parlamentar nº 3327726, de autoria da Deputada Federal Carla Zambelli,

com o registro no Plataforma +Brasil nº 936988/2022, que tem por objeto

“Aquisição de veículo caracterizado (viatura) para Patrulha Maria da Penha no

município de Ribeirão Preto/SP

Os recursos financeiros, para a execução do

objeto do Convênio, são fixados em R$ 202.200,00 (duzentos e dois mil reais),
conforme a seguinte classificação orçamentária: I - R$ 200.000,00 (duzentos mil

reais) correrão à conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, à

conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional; II - R$ 2.200,00 (dois mil e

duzentos reais), relativos a contrapartida do CONVENENTE.

Faz-se necessária a aquisição de um veículo para
Patrulha Maria da Penha em razão do aumento das ocorrências envolvendo

violência doméstica, o que, por sua vez, tem gerado um aumento no deferimento,

pelo Poder Judiciário, de medidas protetivas, havendo assim a necessidade de

melhorar e agilizar o deslocamento das equipes na fiscalização do cumprimento

dessas medidas. Há um interesse comum tanto do municipio de Ribeirão Preto

quanto do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as“

Mulheres - SNPM, em buscar meios para erradicar, ou ao menos reduzir as

ocorrências envolvendo violência doméstica. A“
&
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Esclarecemos que o Projeto Patrulha Maria da

Penha abrange toda a área territorial do município de Ribeirão Preto, haja Vista se

tratar de um tipo de Violência/ocorrência que não está, necessariamente, atrelada

a um determinado bairro ou região, apesar de as Vítimas com menor poder

aquisitivo necessitarem mais do atendimento e apoio dos órgãos públicos.

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 Município.

Sem outro particular, aproveitamos a

oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e

distinta consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

SUA EXCELENCIA

FRANCO FERRO

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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