Câmara Municipa[da 'Estância Turística de Ribeirão Tires
"Estado de São Tanto
12a ORDEM DO DIA, PARA A 11a SESSÃO ORDINÁRIA, 2.406a DA
INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DE
2.018, QUINTA-FEIRA, ÀS 14 HORAS.
04 ÍTENS

01. Discussão única, votação nominal, dependendo para Rejeição, do voto da
maioria absoluta dos Membros da Gamara, do Veto ao Autógrafo n° 6368,
que proíbe a alimentação de pombos nos espaços públicos do município, e
dá outras providências.
PROCESSO N° 156/17
02. Segunda discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto da maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n°
010/18, de autoria dos Vereadores Humberto D'Orto Neto e Edson
Savíetto, que institui no âmbito do Município da Estância Turística de
Ribeirão Pires, a realização de feiras de adoção de cães e gatos no
estacionamento do Paço Municipal e dá outras providências.
PROCESSO N° 038/18
03. Segunda discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto de 2/3 dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei np 012/18, de
autoria do Vereador João da Silva Lessa, que altera e acrescenta
dispositivos no artigo 44, § 1°, da Lei n° 3886/1995, que dispõe sobre o
Código Municipal de Edificações.
PROCESSO N° 042/1 8
04. Segunda discussão, votação nominal, dependendo para Aprovação, do
voto da maioria absoluta dos Membros da Câmara, do Projeto de Lei n°
013/18, de autoria do Vereador João da Silva Lessa, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de supermercados e hipermercados, instalados no
Município dê Ribeirão Pires, com -construção acima de 800m2 possuírem
cadeiras de rodas motorizadas e não motorizadas para uso das pessoas
portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida.
PROCESSO N° 044/1 8
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•Ríbeinío Pires, 13 de março de 2018
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Comunico a Vossa ExceJencia que i
. d Assuntos Jurídicos, decidi

<^i^\^^y#£^T3B
em 1° de março de 2018 , pelas razões que

seguem;
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^2 Prefeitura do Município da Estância Turística de
Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito
Com o escopo de dar cumprimento à aludida lei, foi editada a Lei Municipal
5,646, de 30 de maio de 2012, que dispõe sobre as atribuições e competencias do Poder Público
Municipal para o desenvolvimento de ações da Vigilância Sanitária, onde determinou em seu
art 36 que "as penalidades previstas nesta Ui serão aplicadas pelas autoridades sanitárias
competentes, incluindo as do Centro de Controle de Zoonoses,
Destarte, tendo em vista que a legislação vigente abarca todos os dispositivos do
projeto apresentado, desnecessária se faz a edição de norma dispondo sobre a mesma matéria.
Outrosshn, em Última análise, a legislação sanitária municipal segue as
diretrizes da legislação Estadual, não havendo, portanto, interesse público na aprovação da
proposta do Nobre Edil.
Pelas razões expostas, Senhor Presidente, adoro a dtíra medida do veto total do
Projeto de Lei n° 037/17 - CM, de autoria dessa Egrégia Câmara, constante dos autos do
Processo n' 156/17 - Sec. CM, por motivo de duplicidade e falta de interesse público.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 13 de março de
2018-30° Ano da Fundação e 64° da Instalação do Município.

ADLER ÁltfJREDO J^M TEIXEIRA
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Exmo. Senhor
Vereador IltQBENS SERNANDES BA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires.

A COMISSÃO
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Senhores Vereadores:
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Institui no âmbito do Município e
Estância Turística de Ribeirão Pires, a
realização de feiras de adoção de cães
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Municipal e dá outras providências.-
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Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P,enário 'Roberto Bottacin Moreira», 08 de março de
2.018,

umberto D'Orto Neto
f Amigão
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CâmarafyiunicipaíáaEstância Turística à Beirão (Pires
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A COMISSÃO
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
PROJETO PE LEI N.° 6 l 3 720 L 8

.
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Justiça e
Finanças e Orçamento

"Altera e acrescentam dispositivos no Art.44 § 1° da

Lei n° 3886, de 14 de Dezembro de 1995, que dispõe
sobre o código municipal de edificações".

Art 1° O 1° § do artigo 44 da Lei n°3886/95 que dispõe sobre o Código Municipal de
Edificação, passa a vigorar com nova redação.
§ 1° Em lotes edificados é obrigatório o fechamento em todas as suas divisas, e se cuja altura
ultrapassar os (2) dois metros, haverá a obrigatoriedade de acompanhamento de um
Responsável Técnico, com a devida Anotação de Responsabilidade (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT). Para muros acima de (3) três metros, deverá apresentar
projeto com a devida anotação de Responsabilidade Técnica (ART,RRT) e justificar o Pleito.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ribeirão Pires, 14 de março de 2018.

Vereador
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Senhores Vereadores:

Finanças e Orçamento
PROXETO DE LEI N.° O A

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de Supermercados e
Hipermercados/ Instalado no Município de Ribeirão
«

Pires com Construção Acima dos 800 mz (Oitocentos
Metros) possuírem Cadeiras de Rodas Motorizadas e
Não Motorizadas para o uso de pessoas Portadoras de
Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida".

Art 1° - Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e hipermercados, instalados
no Município de Ribeirão Pires, com construção acima de 800m2 (oitocentos metros),
possuírem carrinhos de compras adaptados para locomoção de portadores de deficiência
física ou mobilidade reduzida, devendo ser obedecidas as seguintes proporções;
I - Construção acima de ,800 m2 (Oitocentos metros quadrados) a 1400 m2 (um mil e
quatrocentos metros quadrados) possuírem uma cadeira de rodas motorizada com cesto
acondicionado de compras e 2 (âuas) cadeiras não motorizadas.
II - Acima de 1400 m2 (Um mil e quatrocentos metros quadrados) a 2800m2 (dois mil e
oitocentos metros quadrados) possuírem duas cadeiras de rodas motorizada com cesto
acondicionado de compras e 4(quatro) cadeiras não motorizadas.

III - Acima de 2800 ms (dois mil e oitocentos metros quadrados) possuírem quatro
cadeiras de rodas motorizada corn cesto acondicionado de compras e 6 (seis) cadeiras
não motorizadas.

Art 2D - A utilização das cadeiras de rodas é reservada para pessoas que demostrarem a
necessidade do uso das mesmas.

Art. 3° - Os estabelecimentos deverão afixar próximo ao estacionamento reservados e
na porta de entrada um aviso informando sobre os locais de retiradas e devolução das
cadeiras de rodas.
Parágrafo Único- As cadeiras de rodas deverão estar expostas em lugares estratégicos
na entrada do estabelecimento mencionando a Lei,
Art. 4° - O Executivo Municipal fiscalizará o cumprimento da presente lei, e em caso
de não atendimento, serão sujeitos as seguintes sanções:

I- Advertência pela ínfração;
II- Multa de RS l .000,00 (mil reais) por carrinho de compra não adaptado;
III-Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reaís) por carrinho de compra não adaptado, no.
caso de reincidência;
Parágrafo único - O reajuste da multa obedecerá aos índices de reajustes
oficiais do município,
Art. 5° - Os Supermercados e Hipermercados com área superior á 800 m2 terão o prazo
de 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação.
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VereadorXJoão da Silva Lessa

