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Ribeirão Preto, 17 de outubro de 2018.

Of. n.º2,5â9/2.018-CM
Senhor Presidente,

Tem o presente, a finalidade de solicitar a Vossa Excelência,
que
se digne encaminhar à Comissão Permanente de Legislação,
Justiça e Redação dessa Casa de
Leis, & proposta anexa de SUBSTITUTIVO ao
Projeto de Lei nº 224l2018, que:

“AUTORIZA

CRÉDITO

O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE
JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS”, (substitutivo anexo), encaminhado através do Ofício nº

CM, de autoria

2.475/2018—

deste Executivo, para votação nos termos do artigo 42 da LOA/HU).
Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade

para reiterar a

Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo—nos.

Atenciosamente.

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

IGOR OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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SUBSTITUTIVO PROJETO DE LEI

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE
CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
Art.

lº

Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operação de crédito junto ao Banco

do Brasil S.A., ate' o valor de R$ 4.550.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta
mil reais), observada a legislação vigente, nos termos da Resolução CMN nº 4.589, de 29
de junho de 2017, e suas alterações, destinados a aquisição de bens e serviços na área de
segurança pública no município, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, e nos termos da minuta de contrato que segue anexa e fica fazendo

parte integrante desta lei.

Parágrafo único Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada por esta Lei
—

serão, obrigatoriamente, empregados na aquisição de bens e serviços na área de segurança
pública no município, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em
consonância com o

êlº do

art. 35 da Lei Complementar Federal nº lOl, de 04 de maio de

2000.

Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão
ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do

lº do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e
inciso IV do lº do art. 43, ambos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
inciso II do

&

art. 42 e

&

Art. 3º

Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as

dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos à operação
de crédito descrita no caput do art. lº desta Lei.

nª;
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Gabinete do Prefeito
Art.

4“ Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado abrir
créditos adicionais destinados
a

a fazer face aos pagamentos das obrigações decorrentes da
operação de crédito autorizada

por esta Lei.

Art. 5º

Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais
encargos
financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil S.A.
autorizado &
debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida
em sua agência, a ser
indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos
recursos do Município, os
montantes necessários às amortizações e pagamento e final da dívida,
nos prazos
contratualmente estipulados.

Parágrafo único

Fica dispensada a emissão da nota de empenho
para a realização das
despesas a que se refere este artigo, nos termos do & Iº, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de
—

março de 1964.

Art. 6º Para atender as despesas referentes a presente lei, fica autorizada na Secretaria da
Fazenda ao Gabinete do Prefeito, abertura do crédito especial
no valor de até R$
4,550.000,00 (quatro milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), cuja codificação
institucional e orçamentária será definida no respectivo decreto de abertura.

Art. 7º O recurso para atendimento do presente crédito especial ocorrerá
por conta de
“financiamento junto ao Banco do Brasil
Art. 8“ Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO RIO BRANCO

,

_,DUAR'EBNOGUEIRA
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Contrato de Financiamento destinados à
aquisição de bens e servicos para os
municípios
Os destaques na cor vermelha e com o simboio
de preenchimento e deverão ser excluídos [o] são indicativos informativos
quando da minuta final que
formalizará a operação
_

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.º
[o], QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO
DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DO
RIBEIRAO PRETO/SP, NA FORMA COMO

SEGUE:
l.

FINANCIADOR

O BANCO DO BRASIL S.A., com
sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05,
Lote B, Ed. Banco do Brasil, na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 00.000000/0001-91, através
de sua agência 0028, localizada à
Duque de Caxias, nº 725
Centro, na Cidade de Ribeirão

representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Silvio Preto/SP, neste ato
Negócios de Governo, doravante denominado “BANCO Pereira, Gerente de
DO BRASIL” e/ou
“FINANCIADOR”,
II.

FINANCIADO

O MUNICÍPIO RIBEIRÃO
PRETO/SP,

jurídica de direito público interno, com
sede à Praça Barão do Rio Branco, s/nº;pessoa
CEP 14.010—140, inscrito no CNPJ sob o nº
56.024.581/0001-56,
doravante
denominado
“FINANCIADO”,
neste ato
representado pelo Senhor

Antonio Duarte Nogueira Junior, Prefeito Municipal
de
Ribeirão Preto, domiciliado na Rua Olavo Bilac,
1411 — Jd. América; CEP: 14.025400 ao final assinado, devidamente autorizado
pela Lei Municipal nº
___, de
_/__/,___ publicada em ] /
Considerando:
a.)

a autorização legislativa

para contratação de operação de crédito, por meio da
Lei Autorizadora de nº
de
publicada em
b) que o municipio de Ribeirão Preto
cumpriu os limites

_, __/__/_,

__/___/_;

e condições para a
realização de operação de crédito, conforme consta
no ofício de nº
COPEN/STN/MF-DFou BB/CENOP-SP), de
_— (—
__/___/__;
c) as disposições da Resolução do Conselho
Monetário Nacional — CMN nº
4589/2017, Art. 5º, de 29.06.2017.
——

As PARTES têm, entre si, justo e acordado
o que se contém nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

- OBJETO E DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

O

presente CONTRATO tem por objeto a contratação de
financiamento pelo
FINANCIADO, com o FINANCIADOR, única
e
exclusivamente,
para aquisição de
veículos novos (modelo tipo SUV, caminhonete
e
utilitário);
equipamentos
câmeras
para Leitura Automática de Placas LAP; Softwares
—

“federador” para funcionamento
Página
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das câmeras para LAP com licença integrada, constante da Lei Orçamentaria Anual
, publicada em
— LOA e autorizado pela Lei Municipal nº __“, de __/__I
faz
e inseparável
I,
integrante
ANEXO
parte
o qual
/
/
, discriminado no
direito.
fins
de
deste—CONTRATO e se vincula a este instrumento para todos os
PARÁGRAFO PRIMEIRO — É vedada ao FINANCIADO a aplicação dos recursos
obtidos com o presente financiamento em:
inciso I,
a) despesas correntes do FINANCIADO, nos termos do artigo 35, ê1º,
da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

em que a responsabilidade
acompanhamento não seja do FINANCIADO; e
c) aquisição de bens móveis usados.
b)

contratações

pela

execução

e/ou

CLÁUSULA SEGUNDA — VALOR DO CONTRATO
O FINANCIADOR abre ao FINANCIADO, por meio deste contrato, e este aceita, um
crédito fixo no valor de até R$ R$ 4.546.467,00 (quatro milhões, quinhentos e
quarenta e seis reais e quatrocentos e sessenta e sete centavos), a ser provido com
recursos próprios do FINANCIADOR.
CLÁUSULA TERCEIRA

——

FORMA DE UTILIZAÇÃO

será colocado à disposição do FINANCIADO, depois de
—
cumpridas as condições de desembolso, referidas na Cláusula Décima Oitava
Condições Precedentes ao Desembolso, por período de 12 meses.

O crédito ora aberto

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os recursos serão creditados pelo FINANCIADOR ao
fornecedor, em conta corrente por este indicada no documento fiscal.

-

As solicitações de desembolsos deverão ser
PARÁGRAFO SEGUNDO
apresentadas pelo FINANCIADO na forma do modelo de Pedido de Desembolso de
Recursos, na forma do ANEXO II deste CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO — A data-limite para a realização do desembolso, prevista
no caput desta cláusula poderá, a critério do FINANCIADOR, ser prorrogada por um
período adicional de até 12 (doze) meses,
CLÁUSULA QUARTA

—

VENCIMENTO

presente CONTRATO vencerá em xxlxx/2024, obrigando—se o FINANCIADO a
pagar todas as responsabilidades dele oriundas, ai compreendidos: principal, juros,
correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias,

O

independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA — FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL
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deste CONTRATO será pago ao FINANCIADOR,
após o período de carência, em 06 (seis) meses, em prestações mensais e
sucessivas, e iguais, vencendo—se a primeira prestação em 10 de
e as
__ dena Cláusula
demais em igual dia dos meses subsequentes, observado o disposto
Décima Primeira - Vencimento em Dias Feriados.
O principal da dívida decorrente

_,

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Qualquer
avençados constituirá mera tolerância e
vencimentos ou as demais cláusulas e
novação ou modincação do ajustado,
mora, imputando-se o pagamento do

recebimento das prestações fora dos prazos
não afetará de forma alguma as datas de seus
condições deste CONTRATO, nem importará
inclusive quanto aos encargos resultante da
débito o valor recebido obrigatoriamente na
seguinte ordem: juros remuneratórios, correção monetária e outros acessórios deste
CONTRATO, principal vencido e principal vincendo.
PARÁGRAFO SEGUNDO — A quitação da dívida resultante deste CONTRATO dar—
após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta

se—á

Cláusula, acrescidos dos encargos por este instrumento indicados.
CLÁUSULA SEXTA

—

PRAZO DE CARÉNCIA

a realização das amortizações do montante do principal
desembolsado para o FINANCIADO é de 06 (seis) meses, contados a partir da data
de formalização deste CONTRATO, encerrando-se em _'_'de de'2019.
O prazo de carência para

_

PARÁGRAFO PRIMEIRO

— Durante o prazo de carência continuarão incidentes e
os encargos financeiros contratados sobre os recursos
desembolsados, na forma da Cláusula Sétima Encargos Financeiros.

exigíveis

todos

-

PARÁGRAFO SEGUNDO — O prazo de carência previsto no caput desta cláusula

permanecerá inalterado, independente da data de desembolso dos recursos.
CLÁUSULA SÉTIMA

—

ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do
lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas
e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 163%, (cento e
sessenta e três) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos
Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente,
por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e
debitada na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações
antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos
integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele
não o for, inclusive durante o periodo de carência de pagamento de capital, nas
amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da divida.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — Para fins do disposto neste instrumento, entende—se que:
dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários
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nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários,
divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e
data-base é O dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da Operação.
PARÁGRAFO SEGUNDO Na hipótese do índice legal de remuneração deste
contrato (CDI) se tornar inexigivel ou entrar em desuso, o índice de remuneração
deverá ser substituído pela TMS — Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central
dO Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substitui-IO.
—-

CLÁUSULA OITAVA — COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

-

Sobre o valor total da operação, descrito nO caput da Cláusula Segunda Valor do
Contrato será devida comissão de contratação de operação de crédito Setor Público,
ao FINANCIADOR, à razão de 2,0% (dois) pontos percentuais, limitado ao valor
mínimo de R$5.000,00 (Cinco mil reais), a ser paga pelo FINANCIADO
concomitantemente ao primeiro desembolso do presente CONTRATO.
CLÁUSULA NONA

- RECONHECIMENTO

DE DÍVIDA

O FINANCIADO reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante

deste CONTRATO, os lançamentos que o FINANCIADOR efetuar, sob aviso, os
recibos, ordens, cheques ou saques que venha a passar ou emitir, e o
FINANCIADOR, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as
quantias creditadas ao(s) fornecedores e na respectiva conta, indicada no Parágrafo
Primeiro da Cláusula Terceira Forma de Utilização, pelo que a certeza e liquidez
da dívida não estarão sujeitas a prévia verificação do saldo devedor, que será
formado pelo principal, encargos financeiros, outros acessórios e quaisquer despesas
com a ressalva de poder o FINANCIADO reclamar contra qualquer erro, omissão,
—-

engano, dentro de 30 (trinta) dias da data do recebimento da respectiva comunicação.
CLÁUSULA DÉCIMA

- PROCESSAMENTO E COBRANÇA

DA DÍVIDA

e encargos será feita mediante aviso de cobrança expedido
pelo FINANCIADOR, por meio do qual será informado, ao FINANCIADO, O montante
necessário a liquidação de suas obrigações nas datas dos vencimentos, para todo o
periodo contratado, incluindo-se aquele referente a carência.

A cobrança do principal

PARÁGRAFO ÚNICO — O não recebimento do aviso de cobrança não eximirá o
FINANCIADO da Obrigação de pagar ao FINANCIADOR as prestações do principal e

encargos nas datas estabelecidas neste CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

—

VENClMENTO EM DIAS FERIADOS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra
em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para
todos os fins e efeitos, deslocado para O primeiro dia útil subsequente, sendo os
encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o
periodo seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da Operação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA PAGAMENTO
_
PARCIAL
Na hipótese de, na data do vencimento
de qualquer
do principal e/ou
acessórios, não existir saldo suficiente na conta-corrente doprestação
FINANCIADO mencionada

na Cláusula Décima Sexta - Autorização
para Débito em Conta, para O pagamento
do montante contratualmente exigível,
poderá o FINANCIADOR debitar o saldo
especiticc então disponível, como pagamento parcial do aludido
montante, e aplicar os
encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Décima Quarta
Inadimplemento
sobre os valores faltantes que, juntamente com tais
acréscimos,
continuarão
exigíveis e
realizáveis.

-

-

PARÁGRAFO ÚNICO As quantias recebidas
crédito do FINANCIADO serão
imputadas ao pagamento das verbas a seguir para
discriminadas,
seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratória obrigatoriamente na
e outros acessórios
debitadcs, principal vencido e principal vincendo.
CLÁUSULA DÉCIMA
ANTECIPADA

TERCEIRA

—

LIQUIDAÇÃO

EIOU

AMORTIZAÇÃO

O FINANCIADOR

assegura ao FINANCIADO o direito a amortizar ou liquidar
antecipadamente o saldo resultante deste CONTRATO, ainda
que parcialmente,
mediante aviso ao FINANCIADOR, com antecedência
mínima
de
15
O fazendo
com a anuência do FINANCIADOR, sem prejuízo(quinze) dias, só
de continuar
respondendo pelas demais obrigações aqui assumidas,
PARÁGRAFO ÚNICO A partir do dia
seguinte à liberação do crédito, inclusive,
havendo liquidação/amortização antecipada do
financiamento, sera devida pelo
FlNANClADO, tarifa, de 2% (dois
por cento) incidentes sobre O valor
liquidado/amenizado, cobrada na data do processamento da
antecipação, a débito da
conta corrente indicada pelo FINANCIADO.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

- INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de
qualquer Obrigação legal ou convencional, ou no caso
de vencimento antecipado da operação, a
partir do inadimplemento e sobre O valor
inadimplido, serão exigidos, nos termos da
Resolução 4558, de 23.02.2017, do
Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para O período de
adimplência da Operação,
previstos neste instrumento de crédito;
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, ou fração, incidentes sobre O
valor inadimplido;

[
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o

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais,
sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da
dívida.
PARÁGRAFO PRIMEIRO »— Os encargos fInanceiros contratados para o periodo de
normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a" e “b" retro serão calculados,
liquidação da dívida,
por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na
valores
juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus
nominais.

Sem prejuizo dos encargos anteriormente previstos, o
395
devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo
do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando
devidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO

—-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — VENCIMENTO ANTECIPADO

Se o FINANCIADO não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas
neste CONTRATO, inclusive os juros durante o periodo de carência, ou não dispuser
de saldo suficiente na conta corrente Citada na Cláusula Décima Sexta
Autorização de Débito em Conta, nas datas dos seus respectivos vencimentos,
contábeis destinados às suas
para que o FINANCIADOR promova os lançamentos
—
devidas liquidações, conforme expressamente previsto na Cláusula Quinta Forma
de Pagamento do Principal, poderá o FINANCIADOR considerar vencidas
antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas,
relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste CONTRATO e
ou
exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial
——

interpelação judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO O FINANCIADOR também poderá considerar integralmente
vencida, e exigível, a dívida resultante deste CONTRATO, bem como proceder a
imediata sustaçãc de qualquer desembolso, quando o FINANCIADO tornar (em)—se
inadimplente(s) em outra(s) operação (ões) mantida(s) junto ao FINANCIADOR.
—-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

—

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O FINANCIADO autoriza, conforme autorização contida na Lei Municipal nº

_, de

publicada no veículo oficial da imprensa do Municipio, neste ato, o
,
FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente
mantida na agência 0028, os montantes necessários à amortização de
de nº
__ nos respectivos vencimentos e ao pagamento final da dívida, na forma
cada parcela,
da Cláusula Quinta - Forma de Pagamento do Principal, bem como, ao
pagamento da comissão de contratação de operação de crédito Setor Público,
previstas na Cláusula Oitava — Comissão de Contratação e ao pagamento dos

juros, inclusive durante o periodo de carência, conforme citados no Parágrafo
Primeiro da Cláusula Sétima — Encargos Financeiros.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — A autorização contida no caput desta Cláusula
independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do
FINANCIADO observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa
pública, nos termos da Lei 4.320/64.
PARÁGRAFO SEGUNDO O FINANCIADO se compromete, neste ato, a manter a
conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos
compromissos assumidos com este CONTRATO e sua total liquidação.
—-

PARÁGRAFO TERCEIRO — Os créditos orçamentários serão empenhados pelo
FINANCIADO no ano dos pagamentos para cumprimento das obrigações previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO CONTRATO E
No ato de formalização

seus DOCUMENTOS

deste CONTRATO, o FINANCIADO afirma que cumpriu

todas as obrigações prévias indicadas à seguir e imprescindíveis à contratação da
presente Operação:
d) Parecer da Procuradoria do Municipio de Ribeirão Preto, atualizado quanto ao
cumprimento dos requisitos legais aplicáveis às operações de crédito,
conforme disposto na Resolução do CMN de nº 3751/2009;
e) cópia da publicação oficial da Lei que autoriza o FINANCIADO a celebrar

O

presente CONTRATO;

t) cópia do oficio indicando

cumprimento de limites e condições, emitido pela
Secretaria do Tesouro Nacional — STN ou pelo BB, conforme o caso, para a
contratação do financiamento objeto deste CONTRATO;
g) comprovante de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de
consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias —
CAUC, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos
fiscais
obtidos
sitio
no
http://consuIta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
ex.asp, listados nos tópicos “l Obrigações de Adimplência Financeira" e “IV Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais" (item 4.4
Regularidade Previdenciária) ou caso as exigências não sejam comprovadas
por meio do site, o FINANCIADO deverá comprovar documentalmente sua
situação de regularidade;
h) Cópia do recibo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais — RAIS;
i) comprovação de inexistência de inscrição no Cadastro de Entidades
Devedores Inadimplentes (CEDIN) relativo aos débitos oriundos de
precatóriosjudiciais, instituído pela Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça, conforme consulta na internet, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br, válida na data deste instrumento, ou certidão
expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, que ateste a situação de
adimplência do mesmo no que tange à adoção e adimplemento em relação
ao regime especial de pagamento de precatórios, previsto no artigo 97 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias ou Declaração de regularidade
O

-

——
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de pagamento de precatórios, e sua respectiva periodicidade, emitida pelo

chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças, com protocolo de
declaração junto ao Tribunal de Justiça competente, com data dentro do
mesmo mês de formalização deste CONTRATO;
j) comprovante de adimplência junto ao Sistema Financeiro do Brasil mediante
consulta do FINANCIADOR ao Sistema de Registro de Operações de Credito
com o Setor Público — CADIP, do Banco Central do Brasil, onde se constate a
inexistência de anotações cadastrais impeditivas do FINANCIADO; e
k) comprovante de adimplência do FINANCIADO com a União, conforme
disposto no inciso VI do Art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de
site
consulta
no
mediante
2001,
http:llwww3.tesourofazenda,gov.br/haveresWuniao_novosite/verifioacao_adim
plenciaesp onde deverá constar a situação “Adimplente” em nome do
FINANCIADO, para todos os requisitos, na data de contratação, ou, caso as
exigências não sejam comprovadas por meio do site, o FINANCIADO deverá
comprovar documentalmente sua situação de regularidade.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — CONDICOES PRECEDENTES AO DESEMBOLSO
O desembolso do crédito fica sujeito ao cumprimento, pelo FINANCIADO, das seguintes

condições, bem como à apresentação dos documentos abaixo relacionados:
a) Para o desembolso da primeira parcela:
i,
cópia da publicação do extrato deste CONTRATO no veículo oficial
da imprensa do Municipio;
ii.
solicitação de desembolso, observado o modelo constante no ANEXO
II

iii.

deste CONTRATO;

comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por
meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias CAUC, cuja validade se dará por meio
do status “comprovado” nos requisitos fiscais obtidos no sitio
——

http:!/consulta.tesouro.fazendagov.brftransferencias_voluntarias_novosite/in
dexasp, listados no tópico “l — Obrigações de Adimplência Financeira”
e "lV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais" (item
4.4 -— Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não sejam
comprovadas por meio do site, apresentação de comprovação

iv.

v.
vi.

documental de sua situação de regularidade;
comprovação de realização do processo licitatório, para os itens
discriminados no Pedido de Desembolso;
Lei Orçamentária Anual — LOA, do ano em curso;
notas fiscais que comprovam a aquisição das maquinas e/ou
equipamentos e/ou veiculos, indicados no Pedido de Desembolso.
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b) Para desembolsos posteriores à primeira parcela do crédito:
i.
solicitação de desembolso, observado o modelo constante no ANEXO
deste CONTRATO;
4

ii.

II

comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por
meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias — CAUC, cuja validade se dará por meio
do status “comprovado” nos requisitos fiscais obtidos no sitio
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.blª/transferencias_volunta1ias_novosite/in
dexasp, listados no tópico “| — Obrigações de Adimplência Financeira”
e “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais" (item
4.4 — Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não sejam

comprovadas por meio do site, apresentação de comprovação
documental de sua situação de regularidade;

iii.

comprovação de realização do processo licitatório, para os itens
discriminados no Pedido de Desembolso;

iv.

Lei Orçamentária Anual

v.

notas fiscais que comprovam a aquisição das máquinas e/OU
equipamentos e/ou veiculos, Indicados no Pedido de Desembolso.

——

LOA, do ano em curso;

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O desembolso fica condicionado a não ocorrência de
evento ou circunstância que possa alterar adversamente as condições dos mercados:
financeiro, bancário ou de capitais nacionais,
PARÁGRAFO SEGUNDO — Os documentos apresentados para a comprovação que,
por qualquer razão, sejam glosados e não aceitos em sua integralidade, entrarão em
demanda de diligência que deverá ser integral e tempestivamente sanada pelo
FINANCIADO, sob pena de haver suspensão do desembolso solicitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO — O FINANCIADOR poderá, a seu critério, dispensar
FINANCIADO da apresentação dos documentos dispostos nesta cláusula.

O

PARÁGRAFO QUARTO — Em se tratando de ano em que haja eleições, não haverá
liberação de recursos dentro dos três meses que antecedem o pleito eleitoral,
inclusive no caso de segundo turno, conforme disposto na Lei Federal nº 9504, de
30.09.1997, em seu artigo 73, inciso VI, desde que devidamente comprovadas as
condições de ressalva previstas na alínea a o .
II

CLÁUSULA DÉCIMA NONA _ COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito
obedecerá ao que segue:
a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao
FINANCIADO, cabendo ao FINANCIADOR a análise da documentação
apresentada, se de seu interesse, sendo certo que a fiscalização e verificação

A sistemática a
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b)

da aplicação correta dos recursos cabem aos órgãos internos do
FINANCIADO e ao Tribunal de Contas competente;
o FINANCIADO deverá apresentar documentação comprobatória, para cada
ação objeto do desembolso dos recursos oriundos deste CONTRATO, quanto
ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras,
assim como as regularidades nas aquisições dos bens na forma da
documentação relacionada no ANEXO III, sendo facultada ao FINANCIADOR
a dispensa de qualquer documento relacionado no referido anexo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O FINANCIADO assume o compromisso de, caso
solicitado pelo FINANCIADOR, permitir, além de facilitar, ao FINANCIADOR e seus
representantes devidamente identificados e indicados por ele, amplo acesso aos
bens adquiridos com recursos deste CONTRATO, franqueando a seus
representantes e prepostos livre acesso às dependências do FINANCIADO,

disponibilizando os meios de que já disponha para seu controle.

PARÁGRAFO SEGUNDO — Nenhum documento de comprovação de aplicação de
recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas,
e tais documentos ficarão sujeitos à análise e aceitação pelo FINANCIADOR.

-

PARÁGRAFO TERCEIRO O FINANCIADO assume o compromisso de manter
arquivado, durante o prazo de validade deste contrato, toda e qualquer
documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos, e entregar
cópias autenticadas, por agente público do próprio FINANCIADO, ao FINANCIADOR
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.
PARÁGRAFO QUARTO

- Fica estabelecido

que:
a) o FINANCIADOR não detém competência ou atribuição para fiscalizar a
atuação do FINANCIADO nos procedimentos licitatórios, bem como na
contabilização e classificação das despesas de acordo com a legislação afeta
a contabilidade pública, sendo o FINANCIADOR isento de toda e qualquer
responsabilidade ou obrigação para avaliar e fiscalizar tais procedimentos;
b) o acompanhamento da execução do objeto do presente CONTRATO, a ser
efetuado pelo FINANCIADOR, tem a finalidade, específica e exclusiva, de
aferição da aplicação dos recursos desembolsados;
c) a visita aos empreendimentos financiados, facultada ao FINANCIADOR

conforme disposto nesta cláusula, caso realizada, será sempre acompanhada
por funcionários ou prepostos do FINANCIADO, e exclusivamente para efeito
de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se
configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela
execução de serviços.

-

CLÁUSULA VIGÉSIMA — OBRIGACOES ESPECIAIS DO FINANCIADO
São
CONTRATO:
FINANCIADO
durante
do
válidas
do
a vigência
presente
obrigações
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O FINANCIADO, sob as penas da lei, se compromete a assegurar,
a)
durante a vigência do presente CONTRATO, a regularidade licitatória das
intervenções objeto do presente CONTRATO, na forma disposta na legislação
pertinente;
b)
o FINANCIADO assegura O cumprimento a Legislação que trata do
combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, bem como a Legislação Aplicável às Pessoas com

Deficiência;

cabe ao FINANCIADO assegurar O cumprimento da legislação
trabalhista referente à proteção à segurança, saúde, higiene e conforto nos
locais de trabalho, especialmente das normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego;
C)

d)

o FINANCIADO se compromete a adotar diligências, ao repassar

recursos oriundos deste financiamento a terceiros, de forma a garantir que
cada terceiro declare Ciência da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem
como de suas implicações pela eventual prática de atos lesivos à
administração pública, previstos em seu artigo 5º, que envolvam recursos
decorrentes deste financiamento;
O FINANCIADO admite ter ciência de que, conforme disposto nO artigo 30 da
Lei 12.846/2013, ressalvada a hipótese de acordo de Ieniência que
expressamente as inclua, a aplicação das sanções previstas nesta Lei não

afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades
decorrentes de: - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº
8.429, de 1992; II atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8666, de 1993, ou por
outras normas de licitações e contratos de administração pública, inclusive no
que se refere ao Regime Diferenciado de contratações Públicas - RDC,
instituído pela Lei nº 12.462, de 2011; e III
infrações contra a ordem
econômica nos termos da Lei nº 12.529,de 2011;
a manter segurados as máquinas, equipamentos e veículos, adquiridos com O
crédito do financiamento, observadas as vedações das seguradoras até final
liquidação da divida.
I

—

—

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

- RESPONSABILIDADESOCIOAMBIENTAL

O FINANCIADO obriga—se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual, e

municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos
deste CONTRATO) referente à Politica Nacional do Meio Ambiente, adotando,
durante O prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir
danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que
possam vir a serem causados em decorrência da execução dos projetos/ações Objeto
deste CONTRATO.

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO O FINANCIADO obriga—se a comunicar imediatamente
ao FINANCIADOR qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou
violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução das
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ações/projetos apoiados com os recursos deste CONTRATO, nominando as ações
reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a sua solução.
PARÁGRAFO SEGUNDO —- O FINANCIADO obriga—se a isentar o FINANCIADOR

de responsabilidades de qualquer natureza que lhes sejam imputadas em função da
inobservância da legislação sócio ambiental, e/ou de exigências impostas pelas
autoridades públicas no âmbito do PROJETO.

PARÁGRAFO TERCEIRO -— O FINANCIADO será o único e exclusivo responsável
por todos e quaisquer impactos, danos, prejuizos e/ou perdas ao meio ambiente, à

saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelo PROJETO,
decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo FINANCIADO por meio de
seus agentes públicos, no âmbito do PROJETO.
PARÁGRAFO

QUARTO

—

O

FINANCIADO ressarcirá o FINANCIADOR por

quaisquer perdas e danos, quando aplicáveis, desde que efetivamente incorridos em
razão de sua participação no PROJETO, independente de aviso extrajudicial ou
interpelação judicial; e

PARÁGRAFO QUINTO — O FINANCIADO ressarcirá ao FINANCIADOR qualquer
quantia que este seja compelido a pagar por conta de dano ambiental que, de
qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos projetos/ações objeto
deste CONTRATO, assim como deverá indenizar ao FINANCIADOR por qualquer
perda ou dano que venha experimentar em decorrência da violação da Legislação
Socioambiental causado pela execução/implantação dos projetos/ações ora
financiados, inclusive em virtude de invasões, esbulho, turbação ou ameaça à posse
livre e desembaraçada das áreas de implantação/execução das obras deste
CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — SUSPENSÃO DE DESEMBOLSO

poderá suspender os desembolsos de novos valores,
componentes do valor total deste CONTRATO, por prazo por este indicado, na
ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou
quando o FINANCIADO:
&)
prestar ao FINANCIADOR, através de seus agentes públicos,
informações incompletas ou alteradas; inclusive através de documento público
ou particular de qualquer natureza;
deixar de prestar, através de seus agentes públicos, informações que,
b)
se de conhecimento do FINANCIADOR, poderiam alterar seus julgamentos
e/ou avaliações;
O

FINANCIADOR

tomar(em)—se inadimplente(s) em outra(s) operaçao(ões) mantida(s)
junto ao FINANCIADOR;
0)

d) aplicar os

recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste

CONTRATO, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os

efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -— PRESERVAÇÃO DE DIREITOS
Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercicio, por
parte do FINANCIADOR, de quaisquer direitos que lhe assista por força do presente
CONTRATO ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de
obrigações do FINANCIADO, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que

poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as
condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão o FINANCIADOR
relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Nenhuma ação ou omissão, tanto do FINANCIADO
quanto do FINANCIADOR importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser
exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações
decorrentes do presente CONTRATO. Os direitos e recursos aqui previstos são
cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem
quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Se qualquer item ou cláusula deste CONTRATO vier a
ser considerada ilegal, inexeqúivel ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais
itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes. FINANCIADO e
FINANCIADOR, desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível,
item ou Cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula
considerado ilegal, inexequivel ou ineficaz, Nessa negociação será considerado o
objetivo primeiro deste CONTRATO na data de sua assinatura, bem como o contexto
no qual o item ou cláusula revista foi inserida.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

—

CESSÃO DE CRÉDITOS

Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em
penhor o crédito deste CONTRATO, bem como ceder os direitos, titulos, garantias ou

interesses seus a terceiros, na forma reguiamentada pelo Conselho Monetário
Nacional, vedada a cessão mediante instrumentos de securitização de créditos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — RESILIÇÃO

ou RESCISÃO

rescisão ocorrerá sem ônus para o FINANCIADO e o FINANCIADOR e
depois de honradas aS obrigações já incorridas anteriormente ao encerramento da
operação, ensejando o vencimento antecipado do CONTRATO e a suspensão de
liberação de parcelas ainda não utilizadas, na ocorrência de qualquer das hipóteses

A resilição ou

abaixo:

a) se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as
operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos
tributos vigentes;
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b) eventos graves que, de comum acordo entre FINANCIADO e FINANCIADOR,
tornem impossiveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações
assumidas neste CONTRATO;
c) ocorrência de

eventos que afetem a capacidade operacional e/ou legal e/ou

financeira do FINANCIADO; e

d)

eventos que possam causar prejuizo à imagem do FINANCIADOR no
contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA
BANCO CENTRAL —- SCR

—-

SISTEMA DE INFORMAÇOES DE CRÉDITO DO

O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características
de crédito por ele(s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações
de Crédito do Banco Central — SCR;
b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de
supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras
e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o
objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
o) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s) nome(s) no SCR por
meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância
quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à
instituição responsável pela remessa das informações, por meio de
requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva

decisão judicial;

quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições
financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsávei por
débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

e) a consulta a

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA

- DISPOSIÇÓES GERAIS

As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de execução
específica por iniciativa do FINANCIADOR, nos termos do disposto nos artigos 461,
632 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique
renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetiva
resguardar direitos decorrentes do presente CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Fica facultado ao FINANCIADOR mencionar, em
qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira
concedida por meio deste CONTRATO.

-

PARÁGRAFO SEGUNDO O FINANCIADO não poderá ceder ou transferir, no todo
ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente
CONTRATO sem o prévio consentimento do FINANCIADOR.
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PARÁGRAFO TERCEIRO — Fica expressamente acordado entre o FINANCIADO e o
FINANCIADOR que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e
tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos),
relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente
CONTRATO, ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e
correrão por conta do FINANCIADO, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou
total do crédito aberto.
PARÁGRAFO QUARTO — O FINANCIADO obriga-se a atender às notificações que
lhe venham a ser feitas pelo FINANCIADOR, no interesse da segurança e realização
do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão
efetivas pela aposição do “ciente” do FINANCIADO, representado por agente público
ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
PARÁGRAFO QUINTO Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre
o FINANCIADO e o FINANCIADOR, relativamente ao presente CONTRATO, deverá
ser feita por escrito e entregue via correio ou portador, para o endereço indicado a
segiiir:
BANCO DO BRASIL S.A. — Agência 0028
Rua Duque de Caxias, 725 — Centro CEP: 14.015-020
Endereço:
Telefone:
(10) 3434 1262
-—

-

Prefeito: Duarte Nogueira
Prefeitura de Municipal de Ribeirão Preto
Endereço:
Praça Barão do Rio Branco, s/nº Centro — CEP:14.010—140
—

Telefone:

(16) 3977—9000

PARÁGRAFO SEXTO — Qualquer alteração no endereço acima deverá ser
comunicado ao FINANCIADOR, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados de sua ocorrência.

-

-

PARÁGRAFO SÉTIMO Centrais de Atendimento Telefônico Para eventuais
informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários a respeito deste CONTRATO de Abertura de Crédito Fixo, 0
FINANCIADOR coloca à disposição do FINANCIADO os seguintes telefones:

Central de Atendimento BB—CABB:
para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001;
—

- demais regiões: 0800 729 0001;
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722;

Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 729
0088;

Ouvidoria BB: 0800 729 5678.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA

- DA PUBLICAÇÃO
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Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE

CREDITO ,N.º [!]/[OLD], QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A.
E O MUNICIPIO DD [a],

obrigase a providenciar a publicação deste CONTRATO ou de seu
oficial da imprensa do municipio, às suas expensas, até o quinto
veículo
extrato, no
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento ao & único do artigo
61 da Lei Federal de n º 8.666/93, para fins de validade e eficácia do instrumento.
O FINANCIADO

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA — DO LUGAR DE PAGAMENTO

das obrigações assumidas neste CONTRATO é a Agência de
Público
Ribeirão
Setor
Preto, prefixo 0028, do FINANCIADOR, localizada em
O lugar do pagamento

Ribeirão Preto (SP).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA _ TARIFAS BANCARIAS
Além dos encargos financeiros pactuados, o FINANCIADO autoriza o Banco do Brasil
S.A. a debitar em sua conta corrente indicada na Cláusula Décima Sexta
Autorização para Débito em Conta, a titulo de remuneração sobre serviços, o valor
——

correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da
cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários — Pessoa Juridica, que
se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil SA. O FINANCIADO se
declara ciente de que tais debitos serão informados mediante aviso de débito e/ou aviso
no extrato de conta corrente.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

—

FORO

FINANCIADO e FINANCIADOR elegem o foro da Comarca de Ribeirão Preto, como

competente para decidir judicialmente qualquer questão referente ao presente

CONTRATO.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o presente
CONTRATO em caráter irrevogável e irretratável, em [o] ([e]) vias de igual teor e
conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

['I (M), ['I de [º]

de [ª]

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL SA.

FINANCIADO:

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP
I
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CREDITO .N-º MIM-['], QUE ENTRE SI CELEBRAM () BANCO DO BRASIL S.A.
E o MUNICIPIO DO [.].
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO

TESTEMUNHAS:
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Coqtinuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE

CREDITO ,N.º [.au-Hº,], QUE ENTRE sn CELEBRAM
E o MUNICIPIO DO [.].
ANEXO

I

—

o BANCO no BRASIL S.A.

Discriminação dos bens e serviços objeto do CONTRATO

Valor (R$)

Componentes
1.
2.
3.
4.
5.

Máquinas, equipamentos e veículos novos
Software
Serviços técnicos especializados (TI)
Capacitação Técnica
Outros (Sistema de Georreferenciamento,
Atual. Cadastro)

R$ 3.716.467,00
R$ 830.000,00

Total

R$

454646700
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Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE
CREDITO
mmol-[.], QUE ENTRE SI CELEBRAM o BANCO DO BRASIL S.A.
E o MUNICIPIO oo [.].

nº

ANEXO

II —

Modelo de Pedido de Desembolso

PEDIDO DE DESEMBOLSO REFERENTE A O CONTRATO DE FINANCIAMENTO
MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº [0]
Na qualidade de representante legal do FINANCIADO, solicito ao
BANCO DO BRASIL S.A. o desembolso de recursos no montante de R$ [o] (valor

por extenso), objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº
[e], assinado com esse Banco, com base no artigo 5o da Resolução CMN nº 4.589,
de 29 de junho de 2017, conforme a seguir:

Quadro Demonstrativo de Valores a Desembolsar:
A
B

A-B
O

Em R$ mil

Valor Total do Contrato
Valor Desembolsado
Saldo a Desembolsar
Valor de Desembolso Solicitado

Obs: O valor de E está limitado ao valor de A e o valor de C só poderá ser menor que
o valor de A e o valor de A —B (conjuntamente).

Discriminação dos bens e serviços adquiridos com os recursos deste

desembolso:

Componentes

LOA (Programa/Ação)

Código da
Ação

Nº

Página

Valor a

Desembolsar
(R$)

1. Máquinas, equipamentos e veículos novos
2. Serviços

técnicos especializados e (TI)

3. Software
4. Veículos
5. Capacitação Técnica
6. Outros ( Atual. Cadastro, custom, Sistema
de Georreferenciamento, descrever)
TOTAL

Para tanto, declaro que o Municipio de [c] cumpriu todas as
condicionantes prévias ao desembolso a que se refere o presente pedido, além de
ter cumprido todos os requisitos previstos nas leis, normas e regulamentos
aplicáveis, inclusive quanto ao atendimento das condições previstas na Lei de
Í
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DE

CRÉDITO 'N.“ [.]/[.*1-[0], QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A.
E O MUNICIPIO DO [G].

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e na Resolução do
Senado Federal nº 43, de 2001.

Município [o]
Nome do Prefeito do Município
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Continuação doCONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE
CREDITO NP [e]/[ol-[o], QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A.
E O MUNICIPIO DO [0].
ANEXO
1

1,1
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
3

4
5
6

III

—

Relação de Documentos

LOA — Lei Orçamentária Anual

Página(s) com Indicação do item orçamentário na LOA referente a(s)
despesas(s) de capital objeto do financiamento e da fonte de recursos
específica para operação

Processo Licitatório

Extrato da publicação do aviso de abertura da licitação, nos moldes do
artigo 21 da Lei 8.666/1993.
Termos de Adjudicação e Homologação.
Publicação dos Termos de Adjudicação e o Despacho homologatória
(Termo de Homologação) na imprensa oficial.
Contratos formalizados com os fornecedores em conformidade com o
Despacho homologatória, e seus aditivos, se houver.
Extrato da publicação do contrato, e seus aditivos, se houver.
Em caso de dispensa de licitação, Parecer Jurídico do Ente caracterizando
a situação justificadora, expondo motivos da escolha do contratado e
atestando que o processo foi instruído observando o disposto na Lei
8. 666/93 e demais disposições legais aplicáveis.
Em casos específicos de Contratação Direta, publicação do Ato de
Retificação de Dispensa ou Inexigibilidade.

Notas de Empenho
Notas de Liquidação ou Nota de Lançamento ou Documento de
Liquidação
Notas Fiscais
Certificado de Registro de Veículo - CRV
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Cronograma Financeiro da Operação
ANEXO AO PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE ummas

Ente Federativa

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Instituição Financeira

BANCO DO BRASIL

4.546.467,00
'

:

O 00
681.970,05
909.293,40
903.293,40
909.293 40
909
227.323 35

CONDiçõES

E

O 00
355.715
403.144 2

,

_

'
_

*

—

:

_

213.429,35
118.571,86
23.714 7

77

0 00
1.037.685 63
1.312.437 72
1.217
75
1.122.
*

*
*

,

251.037 72

*

Proposta de Financiamento
Aquisição de Bens/Serviços
1

- Informações sobre oMunicípio e a Administração

Municipal:

Ribeirão Preto/SP

”“à

Praça Barão do Rio Branco, s/nº - Centro

ª?

- CEP: 1401041 40

ª

694.534

"

3543402

2 — Condições do Proposta

Finalidade: Aquisição de bens e serviços, de forma isolada para a administração pública
mun cipal, classificadas como despesas de capital, conforme legislação vigente.
Programa de Trabalho PPA/LOA: Programa Ribeirão Segura.
Vaior total do financiamentoí R$ 4.546.467,00 (quatro milhões, "quinhentos e quarenta
e se 3 reais e quatrocentos e sessenta e sete pentavos).
Prazo total: 60 meses.

Prazo de carência: 6 (seis) meses.
Prazo de amortização—: 54 (cinquenta e quatro) meses.
Garantias: autorização de débito na conta corrente do Ente público, expressa em Lei
Autorizadora.
3

- Qetaihamento

dos Investimentos

3.1 %Área(s) de Investimento
Agricultura
Cultura

iluminação Pública

Modernização da Gestão

infraestrutura Viária

Saúde

.

:
:

ª

Defesa

Civil

Lazer

Educação

Limpeza Púbiica

Eficiência Energética

Meio Ambiente

Esporte

Mobiiidade Urbana

X

Segurança Pública
Vigilância Sanitária

7——

"

,“
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Aquisição de Bens/Serviços
3.2

——

Quadro Proposta de investimento?"

1, Veículos novos (modelo tipo SUV,
Caminhonete e Utilitário); Equipamentos

(Câmera para Leitura Automática de Placas) R$ 3'716'467'00
2. Softwares ( Leitura Automática de Placas —
R$ 830'000'00
LAP; e licença integrada)
3. Móveis e Utensílios
4. Outros
«».,»

Os componentes da proposta de financiamento devem estar previstos nas
ações de
investimentos do PPA;
É permitido financiar
apenas os componentes listados no Quadro,
-

4 — Diagnóstico
4.1 Segurança Pública
A Guarda Municipal de Ribeirão Preto, criada pela Lei Complementar
Municipal nº
369/94 é uma das instituições que, em conjunto com as demais policias, realiza a
prestação de serviços de segurança pública na cidade de Ribeirão Preto.
Para a adequada e regular prestação dos serviços pela Guarda Civil Municipal
(GCM), é necessário, além de profissionais devidamente qualificados, possuir veiculos
e equipamentos adequados que permitam o desenvolvimento das atividades peios
servidores.
Nesse sentido, os veículos motorizados, caracterizados como viaturas, são
equipamentos essenciais para o desenvolvimento das atividades pela instituição, pois
são o meio utilizado para o desenvolvimento de todos os serviços prestados pela Guarda
Civil Municipal de Ribeirão Preto.
Os veiculos hoje utilizados pelos GCM estão depreciados (quilometragens altas)
devido ao seu tempo de uso e a média do ano dos veículos, sendo a média de ano de
fabn'oaçâo é 2010.
Devido a constante utilização desses veículos atrelado ao ano de fabricação, os
mesmos apresentam recorrentes problemas de mecânica e estão com mais de 211.000
quilômetros rodados, na média, pois há o desgaste das rotinas diárias. Segue quadro
abaixo para evidenciar o exposto acima:
, .
»
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1.

VTR 02

2. VTR 03

CHEVROVET MONTANA 11/12
FIAT PALIO WK ADV 12/12

85657

BHE 3273

OPERAÇAO

119761

BHE 3298

OPERAÇÃO

178380

EHE 3165

OPERAÇÃO

197261

EEE 3155

OPERAÇÃO

_

3. VTR 406

VW GOL 1.6 10/11

4. VTR 407

VW GOL 1.6 10/11
_

5. VTR 484

GM ASTRA 03/03

321787

DEA 6479

OPERAÇÃO

6. VTR 511

133076

DBS 8359

OPERAÇÃO

7. VTR 514

VW GOL 1.0 05/05
VW PARATI 1.6 05/06

318085

DBS 8369

OPERAÇÃO

8. VTR 515

VW PARATI 1.6 05/06

324230

DBS 8365

OPERAÇÃO

9. VTR 517

FIAT PALIO 06/07

279702

DMN 8454

OPERAÇÃO

10. VTR 518

FIAT PALIO 06/07

176656

DMN 8459

OPERAÇÃO

VTR 519

FIAT PALIO 07/08

210515

DMN 8432

OPERAÇÃO

VTR 553
13, VTR 607
14. VTR 608

BLAZERADVANTAGE 10/10

211466

BHE 3162

OPERAÇÃO

MERCEDES BENZ COMIL 13/14

1900

FAT 2400

OPERAÇÃO

MERCEDES BENZ COMIL 13/14

2900

PIU 3560

OPERAÇÃO

15. VTR 613

VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY 15/15

101160

FTB 9856

OPERAÇÃO

VTR 614

VW NOVO VOYAGE 1.6 CITV 15/15

96808

FAR 6610

OPERAÇÃO

VTR 615
18. VTR 616

VW NOVO VOYAGE 1.6 CITY 15/15
vw NOVO VOYAGE 1.6 CITY 15/15

83332

OPERAÇÃO

83383

FBY 3178
FCL 8189

VTR 22
20. VTR 25

HONDAXRE 300 11/11
HONDA XRE 300 11/11

32520

EOA 0524

33656

BOA 0527

21. VTR 609

22253

Eco 2260

22. VTR 610

HONDAXRE 300 14/14
HONDA XRE 300 14/14

OFF/RAC?
OPERAÇêº

FID 0060

OPERAÇfxº

23. VTR 611

HONDAXRE 300 14/14

20125
22000

FAC 3969

OPERAÇÍÍO

24. VTR 612

HONDA XRE 300 14/14

17112

FCW 4668

OPERACAO

11,
12.

16.
17.

19.

_

OPERAÇÃO
OPERAÇÃO

Ademais, impende—se salientar que o quadro de GCM é superior a disponibilidade
de veiculos, sendo que há aproximadamente cinquenta e nove GCM por plantão diurno
e quarenta GCM por plantão noturno, que trabalham nas viaturas em duplas. Assim,
visando atender todo O efetivo, seria necessário, portanto, que a instituição dispusesse
de trinta viaturas. Dessa maneira, a aquisição de novos veículos contribuirá para
melhorar a prestação de serviço à comunidade aumentando a quantidade de GCM nas

ruas.

Ainda visando reforçar a segurança pública no municipio de Ribeirão Preto,
busca-se implementar o sistema de monitoramento inteligente através de câmeras para
Leitura Automática de Placas (LAP) integrado aos bancos de dados das polícias
paulistas (Sistema DeteoialTal implantação tem o intuito de aperfeiçar os sistemas de
a tomada
segurança realizando correlação das informações das câmeras paraauxiliar
de decisões das policias militar, civil, técnico científica e guardas civis municipais.

,

P

.
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Aquisição de Bens/Serviços
5

——

Beneficios Esperados

5.1 Beneficios

Pública

esperados com aquisição de veículos destinados à Segurança

O financiamento irá atender o interesse econômico
a partir da expectativa de
declínio de ocorrências policiais (roubos, furtos, sequestros), além de detectar
pendêncras judiciais e policiais dos veículos com a utilização do monitoramento por LAP.
Com a aquisição dos veículos, a Guarda Civil Municipal busca diminuir os indices
de roubo, furtos, entre outros, para contribuir com a segurança pública municipal. Assim,
tanto o setor privado (comércio, indústrias), quanto o social serão beneficiados com um
maior efetivo de viaturas e Guardas Municipais nas ruas.

Já a aquisição das câmeras para monitoramento do leitor automático de placas,

ajudará a fiscalizar os veiculos que estão com pendências judiciais, sem documentação,
entre outros casos, e ainda circulam pelo Município.
'

Dentre os itens que serão adquiridos com o recurso do tinanciamento estão
veículos para a Guarda Civil Municipal, sendo eles: Viaturas tipo SUV, Viaturas tipo
Utilitário, Viatura tipo Caminhonete média.
A aquisição desses veículos pleiteados a partir do financiamento junto ao Bnaco

do Brasil, é necessária paracomplementar e intensificar os serviços prestados pela
Patrulha Ambiental nas atividades relativas ao meio ambiente, pela Ronda Escolar no
policiamento das escolas, pelas viaturas de apoio em postos de saúde, parques, praças
e demais próprios públicos e pela ROMU nas atividades relativas ao patrulhamento
ostensivo e apoio.
No quadro abaixo segue os veiculos e equipamentos que serão adquiridos com o

recurso desse finaciamento:
Viatura

Viatura tipo SUV: transmissão
automática ou mecânica, motor diesel ou flex de no mínimo
2.7 eo, potência minima de
150 cv, freios ABS, adaptada
para compartimento de presos
e com sinalizador luminoso,
acústico, graâsmo, rádio co—
municador e GPS. Veículo 4
portas na cor azul escuro ou
preto (envelopada na cor azul
escuro). Com suporte para
duas armas longas calibre 12,
instalado no assoalho em
frente ao banco traseiro do
meio.

Quantidade Valor aproximado

Utilização

de patrulha—
mento ostensivo, prevent.[voa d e & p oio eleeq ui e
p.
pA
da Ronda Ostensrva Muni—
Atividades

R$347-ººº-ºº

02

cipal (ROMU).

4
'
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Viatura tipo utilitário: modelo
SW Station Wagon, motor flex
motorização minima 1.6 cc.
direção elétrica ou hidráulica,
ar condicionado, rodas e
pneus minimo 15“, freios ABS
com EBD (distribuição eletrõnica de frenagem), comparii—
mento de carga com no mi—
mmo 43? litros, 4 portas,
transmissao mecânica de 5
velocidades àfrentee 1 à ré e
cor branca. Veículo adaptado
a patrulha com adaptação de

de Pªrtilhª—
mento e de apoio em esco.
,
las, unidades de Sªúde”
parques, praças, áreas de
invasão, fiscalização geral
.
.
e demais setores da º"
dada.
AiiVidªdºS

“

R5379970090

compartimento para presos,
com

sinalizador

luminoso,
acústico, graãsmo, rádio co—

municador e GPS.
Vialuraiipo caminhonete me—
dia: cabine dupla, carroceria,
aberta, motorização minima
2.6 cc, diesel, na cor branca, 4
portas,. direçao hidráulica,
transmissao manual desvelo»
cidades a frente e 1 à ré, tra—
ção 4 x 4 selecionável, controle eletrônico de estabiii—
dada, sistema eletrônico de
tração, bloqueio eletrônico de
diferencial, rodas e pneus mi-

de patrulhamento e fiscalização relati—
vas ao meio ambiente de—
senvolvidas pela Patrulha
A m b“'ª"iª !,, e
Atividades

02

R$255'400'00

.

.

AUX/[da.dfªs
fesa ClVll.

ª

,
. De_
relativas

nimo 16", freios ABS com EBD
(distribuição eletrônica de fre—
nagem). Veiculo adaptado a
patrulha com adaptação de

compartimento para presos,
com

sinalizador

luminoso,

acústico, grafismo, rádio
municador e GPS.

co—

Os benefícios são eConomioamente mensuráveis, quando referido a aquisição dos
veículos, pois a partir da compra espera-seuma redução dos gastos com a manutenção
dos veículos mais antigos. Os valores gastos no, periodo de 01 (um) ano (janeiro/2017 a
janeiro de 2018), da Guarda Civil Municipal foi de aproximadamente R$ 66.882,51 com
o conserto e manutenção de tais veiculos.
5.2. Benefícios esperados na aquisição de equipamento câmeras para leitura
automática de placas e software para interligar o sistema, destinados à Segurança

Pública.

A implementação do sistema de câmeras para leitura automática de placas nas
vias públicas do município de Ribeirão Preto será uma importante ferramenta para a
Págin
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segurança pública da cidade, visto que através desses equipamentos instalados em
várias ruas, e interligada a um software, através do Sistema Detecta, garantirá
Informações mais precisas aos policias para tomada de decisões diárias.
A natureza do investimento câmeras para Leitura Automática de Placas (LAP)
junto aos softwares, que se espera adquirir com o recurso desse financiamento, os seus
benefícios esperados não são mensuráveis financeiramente de forma viável. pois a
aquisição desses itens superam os custos necessários e correspondentes à operação
de crédito pleiteada.
Segue abaixo os custos referentes à aquisição de câmeras para leitura automática
de placas (LAP) e os softwares necesários para o funcionamento junto ao Sistema
Detecta:

Item

Câmeras
para monito—
ramento por
Lei'ror Auto—

Quantidade

50

Valor aproximado

Utilização

R$ 2 ' 314 ' 167 ' 00

As imagens das câmeras que é o olho do sistema e
gera a imagem dos veículos que serão identificados;
são necessárias para os veículos serem analisadas por
uma Central de Monitoramento do Órgão que será responsável pela identincaçao de ocorrências de interesse
de Segurança Pública e gerará, por intermédio de uma
aplicação, um evento em formato XML, criando um
alerta no DETECTA.

«tático de
Placas (LAP)

software com interface Web, composta por uma infraestrutura de servidores que realizam funções inteligentes de correlacionamento de diversos tipos de
eventos de interesse de segurança pública com as
informações das bases de dados integradas à solu—
çao:
Veiculos, Pessoas (civil e criminal), Atendimento 190,
etc. Os dados dos eventos são encaminhados à solução
por intermédio dos seguintes tipos de equipamentos,
provindos de sistemas públicos ou privados: LAP »
Leitores Automáticos de Placas de veiculos, Sistemas
de Videomonitoramento, Ferramentas de Vídeo Analíticos, Sensores entre outros.
O

gªgª?“

50

R$ 830.000,00

As câmeras para leitura automática de placas (LAP) e o Software específico têm o intuito
Pública
posterior a sua aquisição, de aderir ao convênio com a Secretaria de Segurançaauxiiiar
busca
a
projeto
Esse
do Estado de São Paulo, através do Projeto Detecta.
Software
especmco,
para
segurança através das câmeras instaladas e a utilização de um
como
paulistas,
poiicias
das
dados
de
bancos
do
integra
sistema
fazer a interligação
que
os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo
Detran
fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do
clonados
roubados,
veículos
furtados,
(Departamento Estadual de Trânsito), registro de
Preto.
e outros relatórios inteligentes para a segurança pública do municipio de Ribeirão
Segue a tabela de parâmetros e tabela de retorno, para melhor esclarecimento
sobre o funcionamento das câmeras para monitoramento por Leitor Automático de Placa
ágina 6
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Proposta de Financiamento
Aquisição de Bens/Serviços
(LAP), exposto na Cartilha de Adesão ao Sistema Detect a, retirado do site de
Segurança
Pública do Estado de São Paulo:

Tabela de parâmetros:
Nome

Tipo

Tamanho

Descriçãº

Obrigatório

de referência do
movimento gerado. No
futuro pode ser mílizado
para solicitar outms tipos
de dados, por exemplo
id único

CamemLongitudaNuméáco 15 Longitude
da câmera que capturou a placa.Somente
se for uma câmera móvel ID

Numérico

até 12

Imagem

Placa
Placa

do veículo que terá a

Aifanuméríco

passagem pela câmera
registrada. Máscara:
AAAOOOD

DataHora

data/hora
(alfanumédco)

Data e hora em que foi
capturada & imagem do
veículo. Máscara: yyyy
—MM ddHHzmmzss
Exemplo: 2014

19

—07 «04

13:19:30

Númerº da câmera que
capturou a placaEste
númem deve ser
prew'amente acordado com
a PM. Este número é a
junção do: Código da
Empresa: 2 dígitos Código

Camera.Numem

Numérico

Até 9

CameraLatítude

Numérico

15

Camera.LongltudeNumérico 15

CameraLongítud
e Numérico 1,5

do Contrato: 3 dígitos
Código da Câmera; 3
dígitos A
quantidade de dígitos é
obrigatória. por tanto os
campos devem ser
compietados com 0 (zem)
a esquerda. Ex: Código da
Empresa: 2 Código do
Contrato: 23 Código da
Câmera: 12
CameraNumero =
0202301 2
Latitude da câmera que

/_

Camera.

Camera. Lon

Longitude
Numérico 15

gltude
Numérico 15

capturou a placa.
Somente se for uma
câmera móvel.
Camera.Longitude
Numérico
15
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Aquisição de Bens/Serviços
Tabela de Retorno
Nome

Tipo

Tamanho

Codigo

Numérico

—«

Mensagem

»—

'

Alfanumérioo

Placa

fª“

Alfanumérico

Descrição
Código que representa o status da
operação
reaiízada.

Mensagem detalhando :: status da
operação realizada.
Placa do veiculo Máscara: AAAUOOO

7

_Por oportuno, encaminhamos abaixo a estatística atuaiizada das ocorrências
atendidas pela Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto, elaborada pelo Departamento
corroborando 0 acima exposto;

e UNIDADES DE
SAÚDE

m UNIDADES

ESCOLARES
& FISCALIZAÇÃO

GERAL

o

0

&
??

*

PATRULHAMENTOS

”

x,,

eg.

&&

&o

&“?

v

oºº

&

UNIDADES DE
SAÚDE

ummnss

ssa

FEVEREIRO
MARÇO

544
715

iNVASÃO

oºº

<$,

JANEIRO

ª, ÁREA DE

ÁREA DE
iNVASÃO

COLARES

FISCALIZAÇÃO
GERAL

44,6

78

as

532
730

ao

53
27

es—

57

TOTAL

1435
1309
1529

Ainda, com base em outras estatisticas e constatações do aumento de
ocorrências no municipio de Ribeirão Preto, retiradas da base de dados do site da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, estão expostas abaixo, o
aumento de inquéritos policias instaurados, observando assim a necessidade de
aumento de segurança pública no municipio de Ribeirão Preto.
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Aquisição de Bens/Serviços

OCORRÉNCMS DE PORTE DE ENTORPECENTES
DE TRÁF'CO DE ENTORPE'GQ

14178 24239

gigª-ªªª“

4

81013210142

53 53 73 54 58 67 55

57 51 54 45 702

OCORRÉNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTESU)

119

12 6

13

7

116

gâgÉRÉNCIASDEPORTEILEGALDE

6

Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS
N'? DE FLAGRANTES LAVRADOS
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM
FLAGRANTE
Nº DE INFRATORES APREENDlDOS POR

42 33 24 20 310
144126154138133145183143 145134155 1281.728

Nº DE PR18ÓES EFETUADAS

193 216216 219211218 266 214 225192199 198 2.567
150138139 94 90 85 111 111 127160122 146 1.473

12 9

g

11

11

15 22 25 28 25 23 25 28

14 12 17 12 15 13 9

21

10 7

17 21

168

16105 115

&
4 5 12 11 100
8 5
MANDADO
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 157151 179 160163173 214157 177155 185 159 2.030
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO 49 88 57 81 78 75 83 71 81 63 44 70 840

Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS
TOT' DE 'NQUÉR'TOS POUC'A'S 'NSTAU'
RADOS

CENTES

372 430 458 495 450 452 483 513 495 309 467 411 5.425

DEENTºRPE' 7

gggâãsªºms DE TRAF'CO

DE ENTORPE'

OCORRÉNclAS DEAPREENSÃO DE ENTORPECENTES(1)
OCORRÉNCIAS DE PORTE ILEGAL DE
ARMA
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM

FLAGRANTE
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR

4

7

8

13141317

55 55 52 79 86 94 59 83
5

11 9

7

72 71 55 51 552

'

'

6

11

4

4

3

14 8

5

28 26 23 15 22 20 21 8

6

7

16 2

82

10 22 27 22 244

137120151 170101170177143 133148136 1191793

3

9

12 7

16 15 14 s

13 9

5

8

119

MANDADO
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE 153155176 203
40 44 91 65
Nº DE PESSOAS PRESAS PORMANDADO
'

Nº DE PRISÓES EFETUADAS
NºDE VEÍCULOS RECUPERADOS
'NQUÉRWOS PºL'ºWs 'NSTAU'

$$$?

225190 210179 150157150 143 2.119
13170 73 as 52 07 47 54 851
177 172 242 229 312 240 250 232 194217 153 153 2.640
15815212211510610910791 12979 122 1421432

307 414453 480 509 525 457 515 554 448 415 399 5.500
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Aquisição de Bens/Serviços

205129111034151107

OCORRENCIAS DE PORTE DE ENTORPE—
107
CENTES
OCORRÉNCIAS DETRAFICO DE ENTORPE-65 64 64 67 62 81 73 88
CENTES
OCORRÉNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1)
OCORRÉNClAS DE PORTE ILEGAL DE
ARMA

81 50 92

57 854

17416 13616 20 15 19 14 330

NºDEARMASDEFOGOAPREENDiDAS

13 23 25 16

Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM

3

41417108 71620151310137

4

1

FLAGRANTE
N º DElNFRATORESAPREENDiDOSPOR
MANDADO
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO
Nº DE PRISOES EFETUADAS'

NºDEVEÍCULOSRECUPERADOS

134131133154129148124151 1281451201191516
,

111

4

1

3

3

3

3

1

153162 186158161 135175 160165138
69 51 11778 112 94 106 71 74 71 68
203 182 250 231 238 239 234 222 202217 188
12488 75 71 10682 10390 99 10892
151

6

41

153 1.897
66 977
178 2.584
1241.1652

TOT. DE INQUÉRITOS POLiClAIS INSTAU—
RADOS

385 479 488 538524 514 390 563 611 451 395 420 5.758

O Município de Ribeirão Preto,

pessoa jurídica de direito público interno, por seu

Banco do Brasil,
representante legal o prefeito Antonio Duarte Nogueira Junior declara ao
O representante legal do
que são verdadeiras todas as informações prestadas.
declarante está ciente, igualmente, de que a falsidade de declaração ora prestada
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza cível e penal.

Ribeirão Preto , 26 de setembro de 2018.

/'

'

'

[ ,,,/,) '
.r/BÚAR NOGUEIRA

Chefe d Poder Executivo
CPF:048.048.818—59
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SECRETARIADA SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CONVÉNIO GSSPIATP-

falª—l

;

iii

Convênio que entre si celebram 0 ESTADO DE SÃO
SECRETARIA DA
PAULO,
por intermédio da
SEGURANÇA PÚBLICA, e o Município de RIBEIRÃO
PRETO, objetivando o intercâmbio de informações e o
emprego combinado de agentes de segurança pública e o
desenvolvimento de programas municipais para prevenção
do crime e da violência.

O ES'E'ADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representada por seu Titular,, Doutor MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO,
nos termos do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, e o MUNICiPlO de «RlBEIRÃO PRETO,

neste ato representado por seu Prefeito DUARTE NOGUEIRA, devidamente autorizado pela Lei
Orgânica do Municipio, doravante denominados respectivamente, ESTADO, SSP, e MUNlCÍPlO,
resolvem ceiebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente convênio tem por objeto o desenvolvimento de ações conjuntas
voltadas à prevenção do crime e da violência, visando o aprimoramento da atuação institucional

do ESTADO, por meio da mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e sistema de dados de interesse da
segurança pública, em atendimento ao preceito constitucional de que todos são por ela
responsáveis (artigo 344, "caput", da Constituição Federal), conforme Piano de Trabalho que é
parte integrante deste instrumento.
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CLÁUSULA SEGUNDA

Das Finalidades
Os partícipes estabelecerão as condições para as ações conjuntas em Plano de
Trabalho específico, que versará sobre as possibilidades e iimit'es de acesso exclusivo a dados de
interesse de segurança pública, pelo Município, e a dados e imagens geradas pelo Município, de
interesse da Secretaria de Segurança Pública, observadas, ainda, as seguintes diretrizes:
As ações decorrentes do intercâmbio permanente de infomações auxiiiará as
Polícias Militar, Civil e Técnico Científica, na prevenção e repressão criminal.
l

—

As informações e dados produzidos a partir da execução do presente ajuste
orientarão o Municipio na elaboração de programas e ações de cunho socioculturais, educacionais,
esportivos, de iazer e relativos a outras políticas públicas preventivas na área de segurança
ll

——

pública, a serem oferecidos gratuitamente a população.

Parágrafo único
programas, inclusive

O Município promoverá o planejamento

e implantação desses
no que se refere a infraestrutura adequada à criação e expansão dos
—

projetos de prevenção do crime e da violência
CLÁUSULA TERCEIRA

Das ºbrigações dos Participe-$
Ficam estabelecidas as seguintes condições necessárias para a formalização e
execução do convênio:
|

—

Para o ESTADO:

Desenvolver“ e implantar as atividades de sua competência para a
operacionalizaçâo do objeto do Convênio em questão com o Município;
b. Arcar com os custos e despesas para a execução do objeto do convênio,
relacionados especificamente com as tecnologias (hardware e software) de sua
propriedade/responsabilidade;
o. Autorizar o emprego e a utilização do suporte administrativo e operacional das
a.

polícias necessários ao funcionamento deste Convênio;

,

Acompanhar e supervisionar a implementação e o desenvolvimento das
atividades do objeto do convênio em todas suas etapas;
(1.

“
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Promover a capacitação especifica e a atualização dos policiais que serão
empregados em atividades que compõe o objeto deste Convênio, bem como orientar os agentes
públicos do Município;
e.

as áreas de interesse de segurança pública (AlSP) onde serão
instalados os equipamentºs necessários para a leitura automática de placas e câmeras de
lcàentiricar

f.

videomonitoramento, quando solicitado pelo Município;
Executar, em parceria com o Municipio, outras ações de interesse da
Segurança Pública, definidas em comum acordo pelas partes.
9,

u

- Para o Mumcimo:

a. Dispor de equipe técnica dedicada a sistematização e análise das infomações
prestadas pela SSP;
b. implantar no Municipio, anualmente, programas de prevenção do crime

e da

violência, de acordo com o estabelecido no convênio e respectivo piano de trabalho;
o.

Assegurar que nenhum dado de interesse da Segurança Pública seja distribuído

ou divulgado por qualquer meio (magnético, eletrônico, escrito, mecanográfico ou outro), sem
expressa autorização do Secretário da Segurança Pública ou de quem dele receber delegação
para exercício dessa competência, designado por resolução secretarial;
d. Compartilhar com os órgãos policiais dados ou imagens de sensores de
captação (câmeras de videomonitoramento, leitor automático de placas ou outro disponivel

destinado a captar imagens, dados, movimentos ou sons que possam ser de interesse da
segurança pública) administrados pelo Município, inclusive os contratados de terceiros, além ele
outras informações de interesse da Segurança Pública;
,

e. Disponibilizar infraestrutura necessária para atender o objeto deste Convênio;

Executar, em parceria com o Estado, outras ações de interesse da Segurança
Pública, definidas em comum acordo pelas partes.
f.

Parágrafo único. O uso inadequado ou des.-autorizado das informações, imagens,
sons e dados compartilhados em razão do presente convênio, por qualquer dos partícipes,
sujeitará o responsável e seus agentes as devidas reparações civis e criminais,
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CLÁUSULA QUARTA
Do

Pessoal

O pessoal utilizado por quaisquer dos partícipes na execução

das atividades

decorrentes deste Instrumento, na condição de empregado, funcionário, autônomo, empreiteiro,
ou contratado e qualquer outro título, nenhuma vinculação terá em relação à outra parte, ficando a
cargo exclusivo de cada um deles, a integral responsabilidade no que se refere a todos os direitos
de seu pessoal, mormente as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e tributária, inexistindo
solidariedade entre ambos.

f"

CLÁUSULA QUINTA
Do valor e

dos Recursos Financeiros

O presente convênio não implicará repasse de recursos financeiros ou materiais

entre os partícipes, sendo que as despesas dele decorrentes onerarão a dotação própria dos
respectivos orçamentos estadual e municipal.
â 1ª - As despesas necessárias à execução e manutenção das atividades
decorrentes dos programas de prevenção aprovados pelo Grupo de Administração, bem como à
,

disponibilização de imagens e dados de câmeras de video monitoramento e de radares (e outros
dispositivos) “de responsabilidade do Município serão arcadas exclusivamente por recursos do
próprio MUNlCÍPlO.

2ª

As despesas a cargo do ESTADO, com a disponibilização de dados de
interesse da Segurança Pública e outras definidas no Plano de Trabalho serão suportadas com os
recursos ordinários alocados à Secretaria da Segurança Pública no respectivo orçamento—
&

«a/

—

_

programa.
CLÁUSULA SEXTA

De Controle e da Fiscalização

_

Os partícipes terão os seguintes representantes na localidade, que comporão o
Grupo de Administração, e serão diretamente encarregados do controle e da fiscalização da
execução do presente instrumento:
— da Policia Civil: o Delegado de Policia responsável pela Unidade Policial Civil do
!

MUNlClPlO;
ll —

lll

da Polícia

Militar: o

[
Comandante da Organização Policial Militar dà MUNlClPlO:

V

» do MUNICÍPIO: 02 (dois) representantes designados pelo'PrefeltolJniClpal

44,71%”
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tº

As instituições partícipes indicarão à SSP os nomes dos representantes do
Grupo de Administração, em até 30 dias da assinatura da avença.
5

—

2ª « A supervisão do Convênio quanto ao cumprimento da diretriz prevista no item
li e parágrafo único da Cláusula Segunda será feita pela Assessoria Pariamentar
da SSP que
manterá o controle dos programas municipais voltados à segurança pública.
5 3ª - A supervisão técnica do Sistema Detecta e o cumprimento da diretriz prevista
no inciso da Cláusula Segunda será feita peio Grupo de Tecnologia da informação da SSP.
%

I

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Vigência
O presente CONVÉNIO terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua

assinatura.
CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia
O presente CONVÉNIO poderá ser denunciado unilateralmente a qualquer tempo,

por desinteresse de quaiquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, com
antecedência minima de 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA NONA
Da Rescisão
A ocorrência de infração lega! ou o não cumprimento de quaisquer das obrigações

oriundas deste convênio, ensejará sua rescisão, sem que os partícipes possam pleitear qualquer
indenização de um em relação ao outro.
CLÁUSULA DÉCIMA

Das Disposições Finais
As dúvidas que eventualmente surgirem, assim como as divergências e os casos
omissos, serão dirimidas por via de entendimento entre os partícipes, ouvidos os órgãos
envolvidos.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEiRA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
para dirimir as
questões decorrentes da execução deste CONVENIO que não forem resolvidas na forma prevista
na Cláusula Décima.

E

f.,

por assim estarem justos e acordados, os partícipes, inicialmente nomeados
firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de inteiro igual teor.
e

“f.,...“

São Paulo,

'

NO ALVES

de

1/

“.".

LÁ,/_? ?

É"?

Á/k

/ Xx.“

ARBOSA FILHO

TÍSÍ/ÍÍU," ªi?-fêz;
RG“

.

CPF:

de 2018,

.!

Secretário da Segurança Pública

Nome:

WM?

Ana Lúcia Raí-ati

RG: 1241745744
CPF: 142.9?6328—99

Freita Municipe!

43%nâº/,ª«Mw gaiª.
Nome'
RG-.

CPF:

Jgaia
ApªPoseoaedsSãz/a
WR$: 3,3953434
CFP:

091313SiS—60

WWW
:O? Mô
mmaoEM”)
EMWÍO? (Jô
?UEL Gam;

RÉBÉÉEÉCG

ªmª

ºs.”
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PLANO DE TRABALHO
1.

lDENTlFlCAçÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

1,1. O presente Convênio tem por objeto

a

mútua cooperação técnica para a gestão,
operacionalização e compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e sistema de
dados de interesse da segurança pública, entre os partícipes.
2.

METAS A SEREM ATINGIDAS

2.1.

Comuns aos Participes
2.11. Otimizar os serviços prestados por cada participe, por intermédio da integração de
sistemas e compartilhamento informações, dados efou imagens/sons;
2.1.2. Garantir a transparência das ações dos órgãos técnicos envolvidos na execução do
objeto do ajuste;
2.1.3. Buscar qualidade na gestão dos serviços prestados por cada participe, dentro de

suas competências;
2.1.4. Propiciar permanente desenvolvimento organizacional e tecnológico dos serviços»
prestados por cada participe;
2.1.5. Estabelecer cooperação e sistemática dos fluxos de dados eletrônicos entre os
partícipes, objetivando a perfeita gestão e operacionalização do objeto do ajuste;
2.1.6. Agilizar o tempo de resposta dos partícipes por ocasião da identificação da quebra
da ordem pública ou de outras necessidades operacionais nas regiões contempladas pela
execução do objeto do ajuste.

&

2.2.

Pelo Município:
2.2.1i implementar sistema de Leitura Automática de Placas e de Vídeomonitoramento
para se integrar eo Sistema Detecta, caso não disponha de sistemas legados compativeis.
2.2.2. Havendo sistema legado, conãgurá-los segundo os protocolos definidos na cartilha

'

do Sistema Detecta, visando a emissão de dados da leitura automática de placas e a
disponibilização de imagens de videomonitoramento em tempo real e gravadas.
2.2.3. Garantir a disponibilidade de imagens gravadas pelo sistema de
videomonltoramento por 30 dias.
2.2.4. Manter em funcionamento os sistemas de Leitura Automática de Placa e de ] ] a”-

[

1/

/

,!

,

1

!!
V
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2.2.5. videomonitoramento, durante a vigência do contrato, provendo seu reparo em até
48 horas após identiiicado sua indísponibilidade ou mal funcionamento, seja de câmeras ou

sistemas.

2.2.6. Aroar com as despesas necessárias de infraestrutura e de implementação dos
sistemas próprios ou de terceiros para integração ao Sistema Detecta.
2.2.7. indicar, por meio de Oficio do Prefeito Municipal ao Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, os usuários para acesso ao Sistema Detecta, encaminhando
e
informando individualmente os seguintes dados:
2.2.7.1. Nome completo, CPF, RG, local de trabalho, Secretaria ao qual está vinculado,
função, cargo, telefone do local de trabalho, nome do chefe imediato, telefone do chefe imediato e
email funcional pessoal.
2.2.7.2. Encaminhamento de Termo de Confidencialidade assinado por cada um dos
funcionários que se pretende conceder o acesso ao Sistema Detecta.
2.2.8. Implementar programa de prevenção primária de segurança e contra a violência
por meio de ações múttiplas que possam refletir na melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
2.2.9. impedir que imagens de terceiros, sob administração da Prefeitura, seja enviada
para o Sistema Detecta, salvo se esse terceiro tiver ajuste com a SSP que permita o
compartilhamento de imagens.
2.3.

Pela Secretaria de Segurança Pública

23 1.

Prover, por intermédio dos órgão técnicos subordinados apoio necessário para
(y
estabelecimentoda troca de dados entre os sistemas dos partícipes.
,
2.3.2. Manter o funcionamento do Sistema Detecta pelo periodo de vigência do Convênio.
2.3.3. Disponibilizar ao Município acesso ao Sistema Detecta, em perfil especifico, desde

que atendidos os requisitos de infraestrutura, às funcionalidades e seguir:
2.3.3.1. Alertas, provenientes do Leitor Automático de Placas e de Veículos de lnteresse,
da circunscrição do próprio município;
2.3.3.2.

imagens das câmeras de videomonitoramento integradas ao Sistema Detecta da

circunscrição do próprio Município;
2.3.3.3. Outras alertas e funcionalidades que a SSP venha deliberar pertinentes durante
a vigência deste ajuete, em razão da evolução tecnológica ou da universalização da informação.
2.3.4. Fornecer contas para usuários/agentes do Municipio ao Sistema Detecta.
2.3.5. Treinar policiais militares, civis e técnico—científicos para operar sist mas
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inteligentes visando potencializar resultados nas áreas de prevenção e repressão criminal.
2.3.6. Aumentar a prevenção e repressão aos crimes.
3.

CGNDIÇÓES MÍNIMAS DE EXECUÇÃO

3.1.

A execução do Objeto se dará através da implementação de projetos especinoos.

Para a execução do objeto deste instrumento, os partícipes adotarão medidas necessárias
e pertinentes à sua finalidade, para garantir o fluxo de dados resultante da avença.
3.2.

4.

EXECUÇÃO

4.1. O Grupo de Administração, definido na Cláusula Sexta do Convênio, deverá informar à SSP
anualmente, via Prefeitura Municipal, a contar da assinatura da avença, as condições de
execução do acordo, contendo informações detalhadas sobre:
4.1.1. O funcionamento do sistema de leitura automática de placas;
4.1.2. O funcionamento do sistema de videomonitoramento;

4.13. O funcionamento de outros sensores, que forem pertinentes à integração de
sistemas.

ª

Parágrafo Único: Os representantes de cada uma das'Instituições que compõem o Grupo
de Administração poderão, a qualquer tempo, relatar a SSP problemas existentes com os
Sistemas dos partícipes, objeto deste acordo.
5.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSQS FINANCEIROS

_

5.1.

O presente convênio não prevê o repasse de verbas entre os convenentes, sendo encargo
de cada um arcar com os custos decorrentes de suas obrigações, nos termos previamente
fixados, sem direito a reembolso ou indenização.
6.

6.1.

CRONOGRAMÁDE DESEMBOLSO
O Cronograma de Desembolso ocorrerá mediante planejamento próprio de cada

Cºnvenente e decorrentes de suas obrigações.
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PREVISÃO DE BNÍCK) E FEM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. As medidas de implantação e operacionalização serão exequíveís a partir da assinatura
deste tendo seu início e finalização durante a Vigência do presente Convênio.

m

ª.,

,»

““

RO

São Paulo;/H:: de Mín/J;“ de 2018.

/j)
”,bvÉIRÁCÉÉILVA

Coordenador do Grupo de
Tecnologia da Informação

:

ª

_

: AR / NOGUEIRA

PIF/ita Municipal
a...,
71%”:

a

Segurança Pública

GABINETE DO SECRETÁRIO
quarta-feira, 19 oie setembro de 2018 Diário Ofi

(176) — 7

cial Poder Executivo Seção !
São Paulo, 128
—

Extrato de Convênio
Convênio GSSP/ATP- 224/18
Processo Prot. (is-8435718
Partes Convenentes: O Estado de
São Paulo, por sua Secretaria
da Segurança Pública,
Munícipio de Ribeirão Preto.
eo
e da violência, por meio da mútua
cooperação técnica para a gestao,
compartilhamentode imagens e sistemas de
operacionaiização e
imagens, dados e sistema de dados de
da segurança púbiica Detecta.
interesse
Valor: Sem repasse de
recursos.
Parecer Referencia! CJ 01/2018.
Vigência: 5 anos.
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