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[:~A:-·}!1J~--- ~. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

<>F. EXR N" 64115 
r. 2.oos11s 

Senhor !'residente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmar;i ~ 1~1j--
Dir1;torr" ,1 ~ · r · r-.· Bnuru 

- • t- poio Leo1~·ra1rvo 

3 O MAR. 1015 Bauru, 20 de 1narço de 2.015. 

É o presente para cnviannos a Vo~sa Excd~ncia o PRO.Jt:TO l)F: LEI Nº 25115. que altera as Leis 
Municipais n'' 6.460. <lc 09 dll dc1c1nbro de 2.013 (Plano Plurianual), nº 6.531, dc l6 de julho de 2.014 (Lei de \)irctri1.cs 
()rçun1cntária~) e n" 6.610. de 0·1 de dcw111hro de 2.014 (Lei ()n,:ainentária Anual) e autoriza a ahcrturu de cr~dito especial no 
01vwncnto dn cxcrcíci(J de 2.015. 

AlcrH:iosns sauda(,--ü<.:;;, 

~t.;:,,. .. 
ROl>RIG<J ÃNf~IO r G<JSTIN!!O ME!\JDlJN(.~A 

PREFElT<J MUNIC!PAI. 

Fxcclcnlíssüno Senhor 
ANTOJ\10 FAH.IA J\'E.J'{) 
Dü. Prcsidcntu da Cân1ara Municipal 
NLST,\ 

À 
D.A.L. 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
ijlo :_?,9.1.93J. ,_ç -
em, 38. 0_ .. r;;;:. 

F~À'Nr:ro 
~IDENTE 

1\i\'.EXOS: Lei '.Viunicipal n~ 6.460, de 09 de dezcmhro de 2.013 (Plano l'lurianual), Lei n" 6.53 !, de 16 de julho de 2.014 (Lei 
de DirL'1.ri1.cs ()n,:ami:nttiriíl~). Lei nº 6.610. de 04 de dc1.cmbro de 2.014 (Lei Orçmncntária Anual), Lei Municipal n" 6.601, de 24 
de novc1nbro de 2.014. e Despacho do Sr. l'rei'cito. 
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P. 2.005/15 

PROC. N•_.D.:..u.l'':._ _____ 
1 

FOLHAS =®J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N" 25 /15 
Altera as Leis Municipais n" 6.460, de 
09 de dezembro de 2.013 (Plano 
Plurianual), nº 6.531, de 16 de julho de 
2.014 (Lei de Diretrizes (lrçamcntárias) 
e 11" 6.610, de 04 de de1.en1bro de 2.014 
(Lei Orçamentária Anual) e autoriza a 
abertura de crédito especial no 
orçamento do exercício de 2.015. 

O PllErEITO :vJUl\:IC:!!'AL DE BAURU, nos termos do arl. 51 da Lei Orgânica do Município de ílauru. raz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1" 

Art. 2" 

Art. 3" 

Arl. 4° 

Fica autorizado o rc1nancjan1cnto da ação 2043 (Man<1lcnçào das EstrH<las Municipais), do progran1a 0015 
(Infraestrutura de J'avimcntação Asfltltica), constantes nas Leis Municipais n" 6.460, de 09 de dt?.embro de 
2.013 (l'l'A) e 6.531, de 16 dcjulho de 2.014 (LDO) da unidade execul\1n102.07.0l (Gabin(.,'1.edo S1.,>Crctrlrio 
l\1unicipal e demais dependências - Secretaria Municipal de Obras) para a unidade executoru 02.14.0l 
(Gabinete do Secretário Municipal e demais dependências Secretaria Municiplll de Agricultura e 
Abasteein1ento ). 

Fica autori1ada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 6.610. de 04 de dezembro de 2.014). na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na dotação orçamentária 20.605.0015 .2043 (Manutenção das 
Estradas Municipais), na.> çategorias econôn1iças: 

1 -

li -

3.3. 90.30 (Material de Consurno ). no valor de R$ ! 50.000,00 (cento e cinqu1.,11ta mil r(.,-ais) e; 

3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiro~ - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 150.000.00 (cento 
e cinquenta mil r1.,'UÍ~). 

Os recursos necessários para atender o art. 2° deçorrcm de anula~ão e remanejamento dos recursos da 
Secretaria Municipal de Obras, na dotação orçamentária 15.451.0015.2043 (Manutenção das Estradas 
Municipais). nas categorias econômicas: 

1 -

li -

3.3.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ 150.0DO,OO (cento e cinquenta mil n.~ui~). 

ficha or~mncntúria nº 290 e; 

3.3.90.39 (()utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 150.000.00 (cento 
e cinqu..:nlll rnil reais), ficha orça1ncntária n" 291. 

Esta Lei entra cn1 vigor na data de sua publicação. 

Baun1, .. 
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PROC. Nt_:-Y,)1)\\f-' --..-\~
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Senhor Pre~idcntc, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
18, março, 2.015 

TL-'!nos a honra de pnssar <is rnàos de Vossa Ex\:clê11cia. a fnn de ser apn:ciado e votado pelos lvlcn1bros dessa 
Ca~a Legislativa. o projct\l de lei que versa sobre transferência de ações e de recursos no orçamento vigente para atender a 
Secretaria Munkipal de Agricultun1 e Abastecimento, cm especial a Lei Municipal n" 6.601. de 24 de novi.:mbro de 2.014. 

Tal ajuste visa atender a nova estrutura organizacional do Município, t:\1m a transferência da Divisão de 
Estnu.las Municipais da Secretaria Municipal de Obras para a Secretaria Muni\:ipal de Agricultura e Abastecimento. As alterações 
n~o afetam as metas fisicas prevista.> nas peças de p!ancjamcnto. 

Isto posto, acredito ter aprcscntatlu os csckirecimcnlo.~ devidos, a fiin de que todos possam ter plena 
eornprecnsão do projeto ora apresentado. 

Deslarte, pela relevância da matéria, contanios com a aprovação do projeto cm questão. 

Atenciosas saudações, 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS 1 fGISl.ATIV05 
En~~minhar às ComiJjões de:.~·~,....----

1.<J.,cr.à rJ.!. ~"úYd1.<;Ú\ 

• 
Em, )0 f/L~?,/ j 5 

[_/\ 
FARIA NETO 

PRESIDENTE 
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P. 44.782/13 

PROC. N1•_i.<i!h"-----11rr

FOLHA::S:::!:'E"'====~"=' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.460, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2.013 
Estabelece o Plano Plurianual do município para o 
quadriênio 2.014 a 2.0l7 e define as metas e 
prioridades da Administração Pública Municipal 
para o exercício de 2.014. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4º 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7º 

J\ rt. 8º 

O PLANO PLURIANUAL do município de Bauru para o quadriênio 2.014 - 2.017 é 
constituído por: 

a) ANEXO 1 - Fontes de Financiamento dos Progra1nas Governamentais; 

b) ANEXO li - Descrição dos Programas Governamentais/Ações/Metas/Custos/ por 
Unidades Executaras; 

e) ANEXO 111- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçainentárias e Executoras. 

A Lei de Diretrizes Orça1nentárias de cada exercício financeiro indicará os programas 
prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de 
recursos, sendo que o inontante da-, despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. 

O Plano Plurillnual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei 
específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indique1n os recursos necessários para 
tal. 

Na elaboração da proposta orça1nentária de cada exerc1c10 financeiro, serão atendidos 
preferencialmente aos programas constantes no Anexo II que integra esta Lei, podendo, na 
medida das necessidades, serem elencados novos progra1nas, desde que financiados co1n 
recursos próprios ou de outras esferas do governo. 

Nenhu1n investi1nento cuja execução ultrapasse u1n exercício financeiro será iniciado sem 
prévia inclusão no Plano Plurianual. 

As estiinativas de receita e os valores dos programas e ações constantes dos anexos desta lei 
são fixados, exclusivamente, para conferir consistência econômica e financeira ao plano, 
não se constituindo em limites para a elaboração das respectivas leis orçamentárias, desde 
que compatíveis com os progratnas, seus objetivos, indicadores e 1netas. 

Caso os valores previstos nos presentes anexos apresentarem-se defasados na ocasião da 
elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a 
receita prevista co1n a despesa autorizada. 

O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas a fim de co1npatibilizar a 
despesa orçada com a receita estimada e1n cada exercício, de fonna a assegurar o 
pennanentc equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do 1nomento. 

1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.460/13 

Art. 9° 

1\rt. 10 

Ar!. l 1 

As metas físicas e prioridades da Adtninistração Municipal para o exercício de 2.014, estão 
contempladas no anexo li. 

Acresça-se recurso orçamentário em prograina concernente a este íl1n para elaboração de 
projeto que viabilize a interligação entre os bairros Jardim Helena e Pousada da Esperança 
II com a transposição do Córrego Pau D' Alho. 

Esta Lei entra e1n vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de dezembro de 2.013. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PON"l'ES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departa1ncnto de Co1nunicação e Docu1ncntação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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1 ?ROC. N• 1> ~ J 
[_'OLHAS )L ) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

l'. 26.076114 AI'. 24.075/14 (capa) 
LEI Nª 6.531, DE 16 DE JULHO DE 2.014 
Dispõe sobre a~ diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2.015, e 
dá outras providências. 

O l'RFFFITO MU'.\JICIPAL DE BAURU, nos tern1os do art. 51 da Lei Orgâni\:a do Município de Bauru, faz 
saber que a Cârnara Municipal aprovou e ele sanciona e promulgll a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta lei estabelece. nos lermos do art. 165. § 2", da Conslituiçflo Federal, as diretrizes e orientação para 
elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislatura tributária. 

Parúgraib único. Além das nonnas a que se refere o cupul, esta Lei dispõe sohre a autorização para aumento das despesas com 
pessoal de que trata o art. 169, ~ lº, da Constituição Federal. e sobre as exigC'llcias 1,,'0ntida~ na Lei 
Co1nplementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000. 

Art. 2° As metas da Administração Municipal para o exercício de 2.015, estahelccidas por prograinas e ações no 
plano plurianual relativo ao perlodo de 2.014-2.017, co1nple1nentado por esta lei, estão especificados no 
Anexo I desta lei, contendo programa, ação, indicador, 1neta Jisi\:a, unidade de medida e o custo 11nancciro, 
distribuído por Órgão. 

Arl. 3° 

CAPITULO li 
DAS METAS FISCAIS 

As 1nctas de resultados fiscais do Munidpic para o exercício de 2.015 são estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais (Anexo li), integrante desta lei, desdobrado cm: 

Tahida 1 -
Tabe!a 2 -
J'abc!a 3 -
Tabela 4 -
Tabela 5 -
Tabela 6 -
Tabela 6.1 -
Tabela 7 -
Tabela 8 -

Meta~ Anuais; 
Avaliação do Cumprimento das Meta.> Fiscais do Exercício Anterior: 
Metas Fiscais Atuais Comparadas c(1m as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; 
Evolução do Patrimônio Liquido; 
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos co1n a Alienação de Ativos; 
Receitas e Despesas Previdenciárias do Rcgi1ne Próprio de Previdência dos Servidores; 
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores; 
Estimativa e Cotnpcnsação <la Renúncia de Receita; 
Margem da Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

CAPÍTULO 111 
DOS RISCOS FISCAIS 

Arl. 4° Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas púhlicas estão avaliados no Anexo de 
Riscos Fiscais (Anexo Ili), integrante <lesta lei, dctalhudo no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências, 
no qual ~·ão in!Onnadas as n1cdidas a serem a<lota(]as pe!o Por.ler Executivo ca~o venham a se concretizar. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considcran1-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações 
presentes. cuja existência será conlinnada so1nente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. 
que não estejam totallnente sob controle do Município. 

Art. 5" 

§ l" 

§ 2" 

CAPÍTULO IV 
DA RESERVA OE (:ONTINGÊJ\CIA 

A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros 
riscos e eventos imprevi~tos. 

A reserva de contingência será fixada em no mínimo O,So/c, (zero virgula cin\:o por cento) da receita corrente 
líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais ahcrtos á sua conta. 

Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência nllo precisará ser utilizada, no todo ou cm 
parte, para sua linatidadc, o saldo poderá ser destinado à ahcrtura <lc créditos adicionais para outros fins. 



PROC. N• ~~ (\'i 
FOLHAS fl.tí ' --

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n" 6.531!14 

Art. 6" 

Art. 7" 

§ 2" 

Art. 8° 

§ l" 

§ 3º 

* 7" 

§ 8" 

CAPiTULOV 
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS P(IBLTCAS 

'.\Ja claboraçl'ío da lei orçamentária e cm sua execução, a Adrninistraçào buscará ou preservará o cquillbrio das 
finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal. da dívida e dos 
ativos. sem prejuízo do cumprimcntu das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação 
adequada dos serviços públicos, tudo con!Ormi.: o~ objetivos programáticos no Plano Plurianual vigcnte em 
2.015. 

CAPÍTULO VI 
DA PROGllAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAJ\.-1A MENSAL DE DESEMBOLSO, 

METAS Bll\1ESTRES E ARRECADAÇÃO E Ll:VllTAÇÃO DE EMPENHO 

Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e ~uas entidades da Ad1ninblração 
Indireta estabelecerão a progruinação financeira e o cronograma mensal de de~"Cmbolso, de modo a 
compatibili7ar a realizaçilo de despesas com a prcvisilo de ingresso da~ receitas. 

Integrarão essa prugramação as transferências financeiras du tesouro n1unicipal para órgãos da administração 
indireta e destes para o tesouro municipal. 

() repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira. 
devendo ocorrer na forma de duodéci1nos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. 

No prazo previsto no caput do art. 6º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta 
estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, 
quando pertinente, das medidas de combate à evasão e a sonegação, da quantidade e dos valores de ações 
ajuizadas pnra o combate da dívida ativa, ilc·1n corno da evolução do m1Jntante dos crédilos tributários e não 
tributários passívei~ de cobrança ndministrativa. 

Na hipótese de ser constatada, após o cncerrmncnto de cada bi1ncstrc, frustraçãu na arrccadaçao de receitas 
capaz de cornpro1neter a obtenção dos rcsulladus fixndos no Anexo de Metas Piscais, por atos a serem 
adotados nos trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da Administração 
Indireta determinarão, de maneira proporcional. a redução verificada e de acordo com a participaçl'lo de cada 
u1n no conjunto das dotações orçamcntúrias vigentes. a limitação de empenho e de movimentaç:Io financeira. 
cm montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. 

O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante 
que lhe caberá na limitação de empenho e na movi1nentnção financeira, acompanhado da devida memória de 
cálculo. 

Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que pruduzam o menor 
impacto poss(vcl nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. 

Não serão objeto de limitaçao de Empenho e movin1cntação ti11anceira as dotações destinada.~ ao pagamento 
de serviçll da i.Hvida e de precatórios judiciais. 

Tainhém não scrao objeto de limitação e 1novimcn1açào financeira, desde que a frustração de arrecadação de 
receitas verificada não as alCte diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos porcentuais mínimos 
de aplicação na sa(1de e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. 

A lin1itação de c1npenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária n 
reduçao de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de 1naio de 2.000. 

\la ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtcnçllo dos resultados fiscais programados e a 
limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no ar\. 65 da Lei 
Complementar Federal nº lOI, de 04 de maio de 2.000. 

A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou cm parle, caso a situação 
de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bi1nestres seguintes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n" 6.531/ l 4 

Art. 9" 

~ !" 

Art. 10 

§ lo 

§ 2" 

Art. 11 

Art. 12 

CAPITULO VII 
DAS DESPESAS CO~I PESSO,\L 

J)c.~dc que respeitados os lirnitcs e as vedações previstos nos arls. 20 e 22, parágratb único, da Lei 
Co1nplcmcntar Fcdi.:ral n" 101, de 04 de maio de 2.000, fica autorit.at:lo o aurncnto da despesa com pessoal 
para: 

1 - Concessão de vantagem ou aun1enlo de remuneração, criação de cargos, einpregos e funções ou 
alteração de estruturas de carreiras; 

li - admissào de pessoal ou contratação a qualquer titulo. 

Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: 

! - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal a aos 
acréscimos dela decorrentes: 

li - lei cspcci11ca para as hipóteses previ~tas no inciso 1, do caput; 

III - no caso do Poder Legislativo. observância ao~ limites fixados nos arts. 29 e 29·A da Constituição 
Federal. 

Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágraro único, da Lei Complctnentar 
Federal nº l O l, de 04 de maio de 2.000, a contratação de hora:; extras fica vedada, salvo: 

1 - no caso do disposto no inciso li do§ 6° do art 57 da Constituição Federal; 

JJ - nas situaçücs de eincrgência e de cala1nidadc púhlica: 

l!I - para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública: 

IV· para rnanutcnção das atividades n1!nimas das instituições de ensino; 

V· nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizada pelo ChelC do 
Poder, 

A lei orça111entária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente 
atendidos os e1n andmnento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio púhlico. 

A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada rontc de rct:ursos, conforme vinculações legalmente 
cstabelet:idas. 

Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cujll alocação de recursos orçamentários t:stcja 
t:ompatível co111 os respectivos cronogramas fbico-financeiros pactuados e cm vigência. 

CAPÍTULO IX 
DO ESTt:DO DE IMPAC1'0 ORÇAMENTÁRIO E FINANC~:IH.0 

Para os fins do disposto no art. 16, § 3" dt1 Lei Complementar Federal n" 101, de 04 de maio dc 2.000, 
considcrt1m-sc irrdcvantes as despesas t:om aquisição de hcns ou de serviços e com a realizaçàCl de obras t: 
serviços de engenharia, até os valores de dispensn de licitação c.~tabclccidos, respectivamente. nos incisos 1 e 
II do art. 24. da Lei Federal nº 8.666, dc 2 l de jt1nho de 1.993. 

CAPÍTULO X 
DO CONTROLE DE CUSTOS 

Para atender ao disposto no arL 4°, 1, "e", da Lei Compli.:mentar nº 101, dc 04 de maio de 2.000, os chefes 
dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e 
orçamento para, com base nas despesa~ liquidadas, apunir os custos e avaliar os resultados das ações e do~ 
programas cstabelecidos e financiados com rccursos dos orçarncntos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÜRÜ= 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Li:i n" 6.531/14 

Parágrafo único. ()s custos apurados e os resultados dos progran1as financiados pelo orçamento serão apresentados cm quadros 
anuais, que pcrmancccrào à disposição da sucic<lai.le cm geral e das instituições encarregadas do controle 
CXlL'fllO. 

CAPÍTULO XI 
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS 

DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 13 Observadas às nor111as estabelecidas pelo art. 26 da Lei Co1nplcmcntar Federal n~ 1O1, de 04 de maio de 
2.000, para dar cumprirncnto aos progran1as e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orça1ncntária. fica o 
Executivo autorizado a dcstinar recursos para cobrir. direla ou indiretamente. n"-cc~sidadcs de pessoas !i~·icas, 
desde que cm atcndi1ncnto a recomendação cxprcssa de unidade competente da Administração. 

Parágrafo único. De igual !Orma ao disposto no caput deste anigo, tendo cm vista o relevante intcrcsse público envolvido e de 
acordo com o estabelecido cm ki, poder11.o ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pe~soa 
iuridica. 

Al1. 14 Será permitida a transfcrência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxBios, 
subvenções ou contribuições, desde que obscrvadas as seguintes exigências e condições, dentre outras 
porventura existentes, especialmente as contidas na Lci Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e as que 
vierem a ser estabelecida;; pclo Poder Executivo: 

~ I" 

1 • apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneflciária ou indicação das unidades de 
serviço que ser11.o objeto dos repasses concedidos; 

li - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem 
econômica para o órgão concessor, cm relação a sua aplicação direta: 

111- justilicativus quanto ao critério de escolha do bcneficiárin; 

!V - cm se tratando de transferência de recursos nt'lo contcmpladu inicialmente na lei orçmnentária, 
declaração quanto à compatibilização e adequação aos al1s. 15 e ló da Lei Co1npkmentar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2.000; 

V - vedaçilo à redistribuiç11.o dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou nilo; 

VI - apresentaçil.o da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. nos prazos e condições 
fíxadns na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada; 

Vil - cláusula de reversão patrimnnial, válida até a depreciação integral do bem ou amonização do 
investimento. constituindo garantia rcal cm favor do concedente em montante equivalente aos 
recursos de capital destinados à entidade, cuja c:xccução ocorrerá caso se verifique desvio de 
finalidade ou aplicação irregular dos recursos; 

VIII - apresentação de Certificação da Entidadcjunto ao respectivo Consdho Municipul; 

IX - o beneficiário deve aplicur, nas atividadcs-ii1n. uo n1enos 80o/o (oitenta por cento) de sua receita total; 

X - manifcstaçfio prévia e expressa do setor técnico c da asscssnria jurídica do município; 

XJ - abcl1ura de conta bancária específica para n1ovitncntação dos recursos relativos à transl'crCncia. 

A transfcri:ncia de recursos a titulo de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964, atenderá as entidades privadas se1n fins lucrativos que cxcrça1n atividades dc natureza 
continuada nas áreas de assistCncia sncial, saúde, educação ou cultura. 

As contribuições somente serão destinadas as entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que 
trata o par!igralü primeiro deste artigo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

§ 3° i\ transferência de recursos a titulo de auxílios, previstos no art. 12, § 6°, da Lei Federal n" 4.320, de 17 de 
março de 1.964, so1nentc poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam 
de atendimento direto e gratuito ao público. 

§ 4" É vedada a transferência de recursos para instituições cujos dirigentes sejam também agentes polí!Í\.:OS do 
Governo Munii.:ipol 

ArL 15 Visando à rcali.,ação e ao atendimento de atividades e~tabclccidas nos programas g{1vernamcntais do 
Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades sem fins lucrativos, para, cm seu 
nome, prc~larem serviços à população, em conforinidade com o estabelecido no art. 116 da Lei Federal n" 
8.666. de 21 de junho de 1.993. 

Art. 16 As trans!Crência.-; finuncciras a outras entidades da administração Pública Municipal serão destinadas ao 
atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos 
próprios para sua realização. 

Par;i.gra!O único. Os repasses previstos no caput serão efetuados c1n valores decorrentes da própria lei on,:amentária anual e da 
abertura de créditos adicionais, suplcmenture~ e especiais. autorizados cm lei, e dos créditos adicionais 
extraordinários. 

Art. 17 

Art. J 8 

Art. 19 

Art. 20 

Art. 21 

Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da federação, se 
estiverem finnados os respectivos convenios, ajustes ou congêneres; se houver recursos orçamentários e 
financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta no caso de con1petências concorrentes 
com outros municlpios, com o Estado e com a União. 

CAPÍTULO XII 
DAS ALTERAÇÕES NA !.,EG!SLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

Nus receitas previstas na lei orçamentária podcrào ser considerados os elCitos das propostas de alterações na 
legislação tributária. inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara 
Municipal. 

O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na lcgisluçào 
tributária, cspcciallnente sobre: 

1 - instituição ou alteração da contribuiçrlo de 1nelhoria. decorrente de obras públicas; 

11 - revisão das taxas, objetivando sua adequaçrlo ao custo do~ serviços prestados; 

Ili - modificação nas legislações do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto sobre 
Trans1nissão Intcrvivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e jus La; 

IV - aperfeiçoamento do sisten1a de fiscalizaçào, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, 
objetivando a simplificação do cumpri1nento das obrigaçõc~ tributárias, além da racionalização de 
custos e recursos cm favor do Municlpio e dos contribuintes. 

A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual decorra ren(1ncia de receita 
só serão promovidas se observadas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal n" 101, de 04 de 
1naio de 2. 000, devendo os respectivos pr~j e tos de lei ser acompanhados dos documento~ ou infonnaçõe~ que 
comprovain o atendi111ento do disposto no cap111 do referido artign, bem como do seu inciso J ou II. 

CAPiTVLO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES Fl:'llAIS 

()Poder Executivo poderá, rncdiante decreto. transpor, remanejar. lran~fcrir ou utilizar, total ou parcialmente, 
as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2.015 e em créditos adicionais, em decorrência da 
extinção. translúrmação, transtbn:ncia, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem l-llmo 
de altcra~ões de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática. expressa por 
categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o 
respectivo detalhamcnto por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf.Ldnº6.531/14 

Parágrafo linico. A transposiç(lo, a tran~ferência ou o remaneja1nento não poderão resultar cm altcruçao dos valores das 
programações aprovadas na lei orçamentária ou cm cr~ditos adicionais estabelecidos para os órgãos ou 
entidades extintas, transformadas. transferidas, incorporadas ou desn1e1nbradas. 

Art. 22 Ficam autorizados. nos tcrn1os dn art. 167, VI, da Constituição Federal. as transposições, os rcmancjami:ntos 
e as transferências no âmbito de um mesmo órgào e na 1ncsma categoria de programação, para melhor 
adequação e cumprimen10 das finalidades e ffil;.':\Us programadas. 

ParflgrafO único. As categorias econômicas e de programação correspondcn1. respectivamente, ao nível superior das 
classificações econômica (Receitas e J)cspc~as Correntes e de Capital) e programática (Progran1as). 

A1t. 23 

Art. 24 

§ l" 

§ 2" 

Art. 25 

§ l '' 

§ 2" 

§ 3" 

§ 4" 

Art. 26 

An. 27 

Art. 28 

An. 29 

As inl'onnaçõcs gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas 
diretmnente pelos órgãos contábeis do l\xecutivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução 
orçamentária. 

A Câmara Municipal clatiorará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia OI de setemtiro 
de 2.014. 

(J Executivo encaminhará à Câmara Municipal. até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as 
estimativas das reci:ilas para os exercícios de 2.014 e 2.015, inclusive da receita corrente liquida, 
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabele1:e o art. 12 da Lei Complementar 
Federal nº 10!, de 04 de maio de 2.000. 

Os créditos adicionais lastreados apenas cm anulação de dotações do Legislativo serào abertos pelo 
Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de três dias úteis, contado da solicitação daquele 
Poder. 

Se o Projeto de Ld ()rçarncntária de 2.015 não fhr ~ancionado pelo Prclbito Municipal até o dia ]l de 
dezembro de 2.014. a prograrnação nele apresentada poderá ser executada para o atendimento de despesas de 
cará1cr inadiáveL observando o li1nitc 1nensal de l/12 (uin doze avos) do valor previsto em cada ação 
constante da proposta original encaminhada ao l'odcr Legislativo, até a sanção da respectiva lei. 

Considerar-se-á a11tc1:ipa~ão de crédito à conta da lei orçan1entária a utilização dos rccur~os autorizada neste 
artigo. 

Na execução das despesas liberadas na tàrma deste artig11, o ordenador de despesa deverá considerar os 
valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2.015 para fins do cumprimento do disposto no art. 16 
da Lei Complementar Federal n" 101, de 04 de maio de 2.000. 

Os saldos negativos cvenluahnente apurados cin virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos 
orçamentos no Poder Legislativo e do proccdirncnto previsto nesle artigo serão !\iustados, excepcionalmente, 
por decreto do Poder Executivo, após a publicação da lei orçamentária. 

Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratmn os arts 7" e 8° serão efetivadas até o dia 30 
de janeiro de 2.015. 

As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2.015 serão inscritas cm restos a pagar, 
processados e não processados, e para comprovação da aplicaçt\o dos recursos nas áreas da educação e da 
saúde do excrc(cio lerão validadi: até 31 de dezembro do ano subsequente. 

O Anexo li- Planejan1ento Orçamentário·- PPA - Descrição dos Programas Governamentais, Ações, Melas, 
Custos e por Unidade~ Executoras, constante nu Lei Municipal nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013, que 
instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2.014-2.017, considera-se modificado por esta Lei, confonne 
anexo JV. 

Inclua no Prograina 3 l - Secretaria das Adininistraçõcs Regionais - Dbponibilização de recursos para que os 
servidores do setor de li1npe<'a voltem a recehcr café da 1nanhà l'ornccido pela Prefeitura. 

Inclua no Programa 13 - Secretaria de Ohras - Disponibilizm,:ào de recursos para que os servidores do setor 
de pavirncntação volten1 a receber café da manhã fornc1:ido pela Prefeitura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lcinº6.531/14 

Art. 30 

Art. 31 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

Art. 3 S 

Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Ar!. 45 

Art. "' 
Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Inclua no Programa 27 - Secretaria de Esportes e La;rer - Construção de uma pista de skate na área localizada 
na quadra O 1 da Rua Agenor Martins Vieira - Rcsidcncittl Nova Bauru. 

Inclua no Programa 09 - Secretaria da Saúde - Projeto de construção de uma unidade de saúdi.: na região dos 
bairrns Jardim Manchester, Santa Tcrczinha, Aimorés e adjacências. 

Inclua no Programa 31 - Secretaria das Administrações Regionais - Projeto de Construção de Centro 
Comunitário destinado aos moradores do Residencial Nova Bauru, Vila São Paulo e Pousada da Esperança 1 
e IJ, na área pública localiiada na quadra OI da Rua José dos Santos Garcia. Residencial Nova Bauru. 

Inclua no Programa 19 - Secretaria do Planejainento - Projeto de Construção de uma ponte interligando os 
bairros Jardim 1 lelena com a Pousada da Esperança /! através da transposição do Córrego Pau d' Alho. 

Inclua no Programa 32 - Secretaria do Meio An1biente - l)isponibilizaçilo de recursos para que os servidores 
do setor de li1npcl'.a voltem a receber café da manha fornecido pela Prefeitura. 

Inclua no Programa 28 - Secretaria de Cultura - Disponibiliiação de recursos para fomentar o projeto "Feira 
com Arte e Lazer", que busca incentivar as feiras livres da cidade, além <le descentralizar as atividades 
culturais dos grandes centros e levá-las até os bt1irros. 

Ao Programa 19 - Secretaria de Obras - Direcionar os recursos de R$ 5.053.958,00 (cinco milhões, 
cinquenta e três mil e novecentos e cinquenta e oito reais). referente a Ação 1061 - Pavimentação às quadras 
dos seguintes bairros: Tangarás, Jardim TV, Jardim Marília e Vila Garcia. 

Ao Programa 32 - Secretaria do Meio /\1nbiente - Destinação de recursos da Ação 1018 - Construção e 
Reurbanização de Praça~ Pública~ para revitalização da Praça Dib Zogaib e Praça Laurice Skaf Zogheib, bem 
co1no inelhoria~ na praça esportiva do Jardim Ro~a Branca, localizada na çuníluência das Ruas Romano Cruz 
e \1árcia Andaló Mendes Carvalho. que se fü1 urgente necessário, a saher: iluminação. recuperação de piso e 
pintura da quadra, colocação de telas, plantio <le ~egctação orna111ental, ünplantação de um parquinho, entre 
outras benfeitorias. 

Programa 27 - Seçretaria de Esportes e J .a1er - J)irccionar recursos da Ação 2066 - Lazer para a Açàu 2125 
- Manutenção das Ações do Fundo <lc Desenvolvicncnto Esportivo o valor de R$ 200.000,00. 

f<inancia1nento de reihrn1a do Lar Escola Rafael Maurício. no valor de R$ 2.000.000,00 para transforniá-la 
c1n escola pcríudo integral. 

Aquisição e instalação de consultório odontológico para atcndin1ento no PRO MA!. 

Facilitação e ampliação do atendimento odontológico aos idosos para a instalação de próteses. 

Incremento assistençial do PROMAI ... Programa Municipal de Atenção ao !doso, vinculado à Seçretaria 
Municipal <lc Saúde, com contratação de profissionais de equipe inultidisciplinar das áreas básicas. 

Instalaçào de aparelho de ar condicionado nos consultórios odontológicos das unidades que. não dispõe para 
adequar o atendimento conforme legislação vigente. 

Instalação de uma Ouvidoria 110 l)epartamento de Água e Esgoto de Bauru. 

Construçfío de área específica para atendimento da Seção de Orientação e Prevenção ao Câncer cm Bauru. 

lnstalaçilo de uma ()uvid()ria na Secretaria Munidpal de Snllde de Bauru. 

Criaçilo do "J)esafio de Argu1nentações" entre EMEFs de Bauru no valor de R$ 100.000,00. 

Expansão do ambiente tisico assistencial <lo !'ROMA! - Progrruna Municipal de Atenção ao Idoso, vinculado 
à Secretaria :vfunicipal de Saúde. com iniplantação de novas unidades assbtcnçiais do respectivo programa. 

Para o cumprimento <lo disposto na Política Municipal da Pcssou Idosa - POMP!: 
co1nposição <le equipe multidisciplinar para açfícs co1n profissionais das áreas de saúde, ciências humanas 
e exatas; 
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Rcf. Lei nº 6.531/14 

Art. 50 

Art. 51 

pro1novcr eventos, simpósios, seminários e encontros: 
financiar estudos. pesquisas e publicações de situaçfui social du idoso, bem co1no de estudos de caráter 
epidemiológico de doenças do idoso: 
garantir serviços n16dicos e hospitalares: 
inserir currkulos nns nlvcis de ensino formal, cunlcúdo~ voltados para o processo de envelhecimento: 
programas que envolvem modalidades de ensino a distância adequada as condições do idoso. 

Programa 15 - Secretaria de Obras - direcionar recursos da ação 2042 Recapean1ento asfáltico para a fü,:ão 
106 l - investin1entos em infracstn1tura - pavimentação. sendo o valor de R$ 3 .284.200,00 para pavin1entar 
os bairros Jardim Solangc, Vila Industrial e Jardim Nicéia; e inclusão de possíveis bairros não contemplados 
pelo l'A(~ Pavimentação ou mesmo Programa de Ação de Pavin1entação, caso haja sobra de recursos, 
destinando-se ainda, <lesta mesma ação, outros RS 500.000.00 para cnnstrução de rampas r.le acessibilidade, 
totalizando-se R$ 3.784.200,00. 

Esta lei entra cm vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 16 de julho de 2.014. 

RC>DRIGC) ANTONIO DE AGOSTJNI 10 ME".\IDONÇA 
PRJ;FE!TO Mt:>JICIPAL 

\1AURÍCIO PONTES PC>R l"(J 
Sl'.CRETÁRJl) DOS "NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA C(JSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONC)\11A E FINANÇAS 

Projeto <li.: iniciativa do 
PCJDER EXECUTIVO 

Registrada no Dcpartwncnlo di.: Comunicação e Documentação da Prereitura, na mesma data. 

A?\IJ)RÉA MARIA L!B[',RATO 
J)JRET()RA DC) DEl'ARTAMF"NTO DE COMl!NlCAÇÃ() E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.610, DE 04 DE DEZE:VIBRO DE 2.014 
l·:stima a receita e fixa a despcsa du Munic!pio 
para o exercício de 2.0 15. 

O l'R!.:l'ElT(l MlJN!Cll'AL DE BALRU, nus lermos do art. 51 da Lei Orgânica do \1unicfpio de Bauru, JUz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta lei estima a receita e fixa a despesa do \1unicípio para o cxcrciciu !inanceiro de 2.015, co1npreendendo o 
orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais. órgãos e entidades da adminislra~ilo 
direta e indireta. inclusive fundações instituídas e 1nantidas pelo Poder !'l1blico. 

Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondcm, respectivamente, ao nivcl superior das 
classificaçõcs e1:t1n6micas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programa~). 

Art. 2º 

i\rt. 3° 

CAPÍTULO li 
DO ORÇA~1ENTO 

Seçtlo 1 
J)a estimativa da receita 

A receita orçaincntária é estimada em R$ 1.224.234.779,00 (u1n bilhão, duzentos e vinte e quatro milhões, 
duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e nove n:ais), 1:un!Urme anexos 1 e 2. 

A r1:ccita será arrccadada na forma da legislaçào e1n vigor, com a estimativa constante do seguinte 
<lcsdohran1cnto: 

ESPECIJ<'ICACÃO ·roTAL 

RECEITAS CORRENTES 

1100000000 Receita Tributária 253.618.677,00 

1200000000 Receita de Cuntribuiçõcs 38.368.393,00 

1300000000 Receita Patrimonial 48.503.543,00 

1600000000 Receita de Serviços 109.008.568,00 

1700000000 Transferências Correntes 419.648.180,00 

1900000000 Outras Receitas Correntes 71.042.282,00 

7000000000 Receitas Correntes Intra 139.729.773,00 

1000000000 (-)Dedução Fundeb -63.555.978,00 

Total das Receitas C{1rrenles 1.016.363 .438,00 

RECEITAS DE CAPITAL 

2100000000 Operações de Crédito 79.200,00 

2200000000 Alienação de ílens 392.300,00 

2400000000 Transfcr6ncia~ de Capital 142.333.895,00 

2500000000 Outras Receitas de Capital 169.040,00 

8000000000 Receitas Capital Intra 1.340.928,00 

Total das Receita~ de Capital 144.315.363,00 

T()TAI, Gl\RA!. DAS RECEITAS 1.160.678.80 l .00 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Re[ Lei n" 6.610/14 

Art. 5° 

Seção 11 
Da fixação da despesa 

A despesa é fixada c1n RS 1.224.234.779,00 (um bilhão, duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e 
quatro 1nil, setecentos e setenta e nove reais), contbrmc anexos de 3 a 9. 

t\ despesa fixada está assim dcsdohrada: 

1 ~Por catc,i,oria econômica· 

l. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Cãn1ara 

DESPESAS CORRf•:l\'TES 

DESPESAS DE CAPITAL 

Prefeitura 

DESPESAS CORREKTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

Total da Administração Direta 

2. ADMl)IJSTRAÇÀO l!\DIRETA 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

lotai da Administração Indireta 

3 AD\1. DIRETA E INDIRETA 

DESPESAS CORRE"!'JTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

RESl.:i{VAS 

ll - i'or órgãos de governo: 

ESPECIFICACÃO 
Administração Direta: 

Cfünara Municipal 

l'refcitura 

Oahinelc 

Administraçào 

Educação 

Finanças 

Saúde 

Total das Desnesas 

TOTAL 

l 5.163.608,00 

1.194.392,00 

673.369.987,97 

195' 733.012,03 

885.461.000,00 

285.293. 74 7 .00 

26.901.489,00 

312.195.236,00 

973.827.342.97 

223.828.893,03 

26.578.543,00 

1.224.234. 779,00 

TOTAL 

16.358.000,00 

15.586.820,00 

38.132.832.00 

191.088.193,00 

16.950.932,00 

203.698.478,00 

2 
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Í i \"JC. N•,_ml~hc.· ---.J-4-
fOLHAS_\i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Rcf. Lei n"6.610/14 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Jurídico 

()bras 

Scpli!n 

Sebes 

Scmmu 

Sc1ncl 

Cultura 

Sear 

Agricultura 

Desenvolvimento 

Encargos 

Reserva Contingência 

Subtotal da adrninistração direta 

Administração Indireta: 

Fund. Prcv. Scrv. Púb. Mun. Efetivos - FUNPRr;:v 

Empresa de Dcs. Urb. e Rural Bauru - E~DCRB 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE 

T(J JAL CiERAL DA DESPESA 

Ili - l'or funções·. 

ESPECIFICACÂO 

ADMl-:-JISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

OI - Legislativa 

02 - Essencial a Justiça 

04 - Administração 

06 -- Segurança Pública 

08 - Assisténcia Social 

09 - Prcvidéncia Social 

10- Saúde 

12 - Educação 

13- Cultura 

15- !Jrbani~mo 

16 - llabitação 

! 7 - Saneamento 

18 - Gestão A1nbicntal 

20 -Agricullura 

22 - Indústria 

8.723.441,00 

201.631.744,00 

7.212.658,00 

53.556.145,00 

38.937.660,00 

7.675. 199,00 

12.302.233,00 

4.356.287,00 

2.740.975,00 

1.980.500,00 

64.528.903,00 

2.000.000,00 

887 .461.000,00 

164.53 7.335,00 

55.136.444,00 

117.100.000.00 

1.224.234. 779,00 

TOTAL 

16.358.000,00 

8.723.441,00 

72.340.866,00 

2.686.005,00 

53.556.145.00 

140.644.292,00 

!91.088.193,00 

190.688. [ 93,00 

12.302.233.00 

258.561.842,00 

129.000,00 

ID6.670.703.00 

38.937.660,00 

2.740.975,00 

277.090,00 

3 



Art. 6" 

§ 1" 

§ 2" 

PROC. N•_...,_ 1"7\,.\ '"----\ir\-
FOLHAS \1. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Re[ Lei n" 6.610/14 

23 - Com~rcio e Serviços 

27 Desporto e Lazer 

28 - Encargos Espcciai.~ 

99 - Reservas 

TOTAL GERAL DA DESPESA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CAPITULO Ili 

l.703.410,00 

7.675.199,00 

79.562.704,00 

26.578.543.00 

J .224.234.779,00 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Fica o Poder l·:xccutivo autorizado a: 

V 

1- abrir, durante o exercício, créditos suplementares até 11 lin1itc de 7o/o (sete por cento). !.:ttlculado sobre 
a despesa fixada na Li.:i Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da l,1;.':i Federal nº 4.320, de 
17 de março dl;.': 1.964; 

li - abrir créditos adkionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência. 

Nilo onerarão o limite previsto no inciso !, os créditos: 

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a l(ilha de pagamento de ativo, 
inativos e pensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, 
despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de recursos vinculados, vinculações 
constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras do exercício anterior 
desses recursos e do seu excesso de arrecadação apurado no exercício; 

bJ abertos mediante a utilização de rrcursos na Hinna prevista no artigo 43, §lº, inciso J!l, da Lei 
Federal n" 4.320. de 17 tle março de l.964. 

C)hservados os limites a que se ri:fen:m os incisos 1 e li, fica o Poder Executivo autorizado a: 

a) alocar recursos cm grupo de despesa ou elemento tle despesa não dotados inicialmente corn a 
finalidade de garantir a execução da progrrunação aprovada nesta lei; 

b) transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e 
funcionainento da administração municipal, quando não itnplicar au1nento de despesa. nem criação ou 
extinção de órgãos públicos, contünnc autnri ... ado no artigo 47, XIX, a, da Constituição Estadual 
(Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2.006). 

Art. 7" Pica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e aco1npm1hrunento da execução orçamentária, e 
com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta !ei, autorizado a remanejar 
recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a 
distribuiçao por grupo de despesa. 

Art. 8° Fica 1i Executivo autorizado a realizar. no curso da execução orçamentária, 11peraçl\es de crédito nas espécies. 
li1nitcs e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, 
especialmente na Lei Complementar n" l O l, de 04 de maio de 2.000. 

Arl. 9º As met<1S fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, atuali ... am as metas lixadas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2.015. 

PunígralO único. 1\s leis do Plano Plurianual e das Diretrizes (}rçamcntárias consideram-se modificadas por leis posteriores, 
inclusive pelas que criem ou motlifiquem. de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem 
esses procedimentos. 

Art. 10 As transferências financeiras da Adminb1ração Direta para a Indireta, incluídas as cfotuadas para a Câmara 
Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçan1entàrios e adicionais. 

Ar!. 11 Picam alterados os anexos II da Lei Municipal n" 6,460, de 09 de dczc1nbro de 2.013 (Pl'A) e 1 da Lei 
Municipal nº 6.531, de 16 de julho de 2.014 (1.1)0). conforme anexo 10 desta l,ei. 
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PROC. N• )~lt? V 
FOLHAS [~ -·- - e. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.610/1.:1 

1\rt. 12 Ai:ornpanham esta Lei os anexos: 

Demonstração da rei:eita i: dcspcsll segundo as categorias econômicas: 
Resun10 Geral da Receita; 
Categoria econômica por unidade orçamentária; 
Categoria econômica por órgão; 
Consolidaçilo geral por categoria econômica; 
Progran1a de trabalho por unidade orçamentária: 
Prugrtuna de trabalho por funções. subfunções e programas; 
Despesa por função, subfi.inçilo e programas conforme vínculo co1n recurso; 
Demonstrativo da despesa por órgãos e runçõcs; 

Ane:\o 1-
Anexo 2 -
Anexo 3 -
Anexo 4 -
Anexo 5 -
Anexo 6 
Anexo 7 -
Anexo 8 -
Anexo 9 -
Anexo 10- Descrição dos Progrrunas Governamentais, Ações, Metas. Custos - por Órgão e Unidade 

Orçaincntária, 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor no dia !"de janeiro de 2.015. 

Bauru, 04 de dezembro de 2.014. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANT<JNIO IJE AGOSTINJ-10 MENDO>JÇA 
PREFEITO MUN!Cll'AL 

MAURÍCIO PO>JTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCC)S R<lllERTO IJA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO IJE ECC)NOMIA E Fl:-.JAN~:AS 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesina data. 

ANDR~:A MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÀ<) E DOCUMENTAÇÃO 
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r PROC. N1'_.XC\:\Q'l __ ~f-

FOLHA5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO OE SÃO PAULO 

P. 44.443/14 ap. 8.134/14 (capa) 
LEI Nº 6.601, DE 24 DE J\OVEJ\.'lBRO DE 2.014 
Revoga o art 15 da Lei Municipal n" 3.601, de 27 de 
julho de 1.993. cria o artigo 15-A, apresentando nova 
estrutura urganizacional da Secretaria Municipal de 
Obras e acrescenta o ini.:i~o 111, as alíneas ''a" e •·b" ao 
~ 1° do art. 3" da Lei Municipal n" 4.192 de 04 de 
março de 1.997, incluindo a Divisão de Estradas 
Municipais na Secretaria Municipal de Agricultura c 
Abastecimento. 

O PREFEITO MCNICIPAL DE BAURU, nos tcrn1os do art. 51 da Lei ()rgânica do Munidpio de Bauru, faz 
sahcr que a Cillnara Municipal aprovou e ele sanciona e pro1nulga a seguinte lei: 

Art. Iº 

ArL 2° 

Revoga o art. 15 da Lei Municipal n" 3.601. de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação: 

.. Art. 15 Revogado:· (NR) 

Cria o art. 15-A e parágraíos 1", 2", 3", 4°, 5°, 6° e 7° da Lei Municipal n" 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a 
seguinte redaç[lo: 

"Art. 15-A 

§ 1" 

§ 3º 

§ 4" 

A Secretaria Municipal de Obras, com atribuiç[lo de realizar a pul!tica municipal de obras 
públicas, co1npõem-se, além do Gabinete do Secretário, do Departamento de Apoio 
()pcracional, du Dcparlamcntu Tt:cnico, do Dcparta1nento de fiscali7ação e Gestão de Contratus 
e dn J)epartamcnto de Obras Públicas. 

Integram a Secretaria Municipal de (Jhras. 

1 - ()Gabinete do Secretário Municipal, contendo: 

a) Secretaria: unidade de atcndi1nentu, relacionamento, documentação e execução; 

h) Asscssuria: unidade de a~sessoramento e assistência para assuntos e matérias que 
reclamam conhecimento especial ou demandtlm particular experiência 
profissional. 

II - Departan1entos: unidades corn rcspunsabilidadc de supervisão, oricntaçãu, ações 
ad1ninistrativas específicas da Secretaria; 

li! - Divisões: subunidades subordintlda-; aos Departamentos ou Gabinete do Secretário com 
responsabilidade de orientaç[lo, aco1npanhan1cntu. controle e execução de ações 
adn1inistrativas específicas; 

IV - Seções: setores suburdinados às Divisões, aos Departamentos ou ao Gabinete do 
Secretário, corn responsabilidades de acompanhan1cnto, controle e execução de ações 
ad1nini~tra\ivas específicas. 

A Divisão de Administração e Expediente, tlbrange: 

a) A Seção Administrativa; 

b) A Seção de Patri1nónio e Controle de Estoque. 

A Divisãu de Gestão de Recursos financeiros. abrange: 

a) A Seção de CJrçamentos; 

b) A Seção de Análise de Custos e lnvcsti1ncntos; 

c) A Seção de Prestação de Contas. 

O Dcpartaincnto de Apoiu Opera~ional, é integrado: 



Ref. Lei nº 6.601/14 

§ 6º 

lPROC. N' S \ 
FOLHAS 'l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1 - Pela Divisào de Oficina Medinica, abrangendo: 

a) A Seção de Máquinas e Equipmnentos; 

b) A Seção de Caminhões: 

e) A Seção de Veículos Leves: 

d) A Seçao de Funilt1ria e Pintura. 

IJ - Pela Divisão de Posto de Abastecimento e Lubrificaçào, abrangendo: 

a) A Seção de Controle de Insumos; 

b) A Seção de Lubrificação e Engraxamento; 

e) A Seção de Posto de Aha~tecimcnto; 

d) A Seção de Suporte e Reparo de Máquinas e Equipamentos (C(Jmboio). 

III - Pela Divisão de Serviços Con1plcn1cntarcs, abrangendo: 

a) A Seçào dt: Borracharia; 

b) A Seção de Lavagem de Veículos e Máquinas; 

e) A Seção de Alinhmncnto e Balanceamento: 

d) A Seção de Atendüncnto a Plantão. 

O Departamento Técnico, é integrado: 

! - Pela Divisão de Apoio Técnico, ahrangcndo: 

a) A Seção de Topografia; 

b) A Seção de Dcscnh(J. 

II - !'ela Divisão de Projetos e Infraestrutura. abrangendo: 

a) A Seção de Elaboraçi\o de Projetos Públicos de Infraestrutura; 

b) A Seção de A valiaçllo de Projetos de Infraestrutura de Empreendimentos. 

O Departamento de Fiscalização e Gestão de Contratos, é inll;:grt1do: 

1 - Pela Divisão de Manutenção e Gestão de Contratos de Iluminaçào, abrangendo: 

a) A Seção de Controle de Insumos; 

b) A Seção de Ilumi11açllo de Vias Públicas e Manutenção de Próprios; 

e) A Seção de Gcsti\o de Iluminuçrlo Pública. 

IJ - Pela Divisão de Fiscalização, abrangc11do: 

a) A Seção de Fiscalizaçrlo de Obras Públicas: 

b) A Seção de l'iscltliLação de E1npreendin1entos Particulures; 

2 
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PROC. N••_.-'.h.'..!\l~~---%1',t-
"nLHAS '.)O, ' 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO I>E SÃO PAULO 

e) A Seção de Medições e Acompanhamento de Contratos. 
RcC Lei nº 6.601114 

Art. 3° 

§ 7º ()Departamento de Obras Públicas, é integrado: 

1 - Pela Divisão de Drenagem, abrangendo: 

a) A Seção de Controle e Distribuição de Insumos; 

h) A Seção de Construçào de Galerias e Obras de Arte; 

e) A Seção de Reparos e Manutcnção de Galerias e Obras de Arte; 

d) A Seção de Li1npcza e Manutenção de Bocas de Lobo. 

li - Pela Divisão de Melhoria e Infraestrutura. abrangendo: 

a) A Seção de Apontamento e Distribuição de Serviços; 

b) A Seção de Manutenção de Logradouros e Via~ Públicas; 

e) A Seção de Serviços Preliminares de Obras Públicas. 

li! - l'cla Divisão de Manutenção de Próprios Municipais, abrangendo: 

a) A Seção de Controle e Distribuição de Insumos; 

b) A Seção de Construções Novas; 

e) A Seção de Reforn1a: 

d) A Seção de Manulençào; 

e) A Seção de Pintura. 

IV - Pela Divisão de Serviços Industriais, abrangendo: 

a) A Seção de Controle e Di~tribt1ição de lnsurnos: 

b) A Seção de Serralheria: 

e) A Seção de Marcenaria: 

d) A Seção de Pré-Moldados: 

e) A Seção de Pintura Jnduslriul. 

V - !'ela J)ivis11o de Pavimcntm;ão, abrangendo: 

a) A Seção de Apontamento e Distribuiçflo de Serviços; 

b) A Seção de Operação da Usina: 

e) A Seção de Guia. Sarjeta e Canaleta; 

d) A Seção de Base para Pavimentação; 

e) A Seção Capa Asfáltica e Recape: 

!) A Seção de Operaçi'io de Tapa Buraco". (l\R) 

Acrescenta o inciso 111 e allncas ··a·· e "b" ao § 1 º do art. 3° da Ld Municipal nº 4. 192, de 04 de março de 1.997, 
com as seguintes redações: 

1 



PROC. N•-~<>.1.: 11h.:.." ----1'1-''i
fOLHAS _ _.a,_,,'.'J_~.---....... ___ --::. - ··-·-·--~---.···-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 6.601/14 

"Art. 3° .. ) 

~ 1 o .. ) 

HI - Pela Divisão de Estradas Municipais, abrangendo: 

a) /\Seção de Construção de f:stradas e Pontes: 

h) A Seção de Manutençào de Estradas e Pontes." (NR) 

Art. ,\" Para dar plena execução a presente lei, ficam criados 02 (duas) funçôcs de confiança de J)iretor de Divisão e 12 
(doze) funções de confiança de Chefe de Seção. 

Art. 5° As despesas di.:çorrenlcs desta lei serão atendidas e1n dotações próprias do orçamento vigente. 

Esta lei entra cm vigor na data de sua publii.:ação. 

Bauru, 24 novembro de 2.014. 

Rül)RlUO ANT(JNIO DE AGOSTINHO ME-:-IDONÇA 
PREl'EITC) MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LUIZ CÉLIO BL1CCER0;-JI 
SECRETÁRIO DA AJ)M!NISTRAÇÃO 

P1·ojcto de iniciativa do 
!'ODER EXECUTIVO 

Rcg:i~tra<la no Departamento <lc Comunicação e Docu1ncntação <la Prefeitura. na mesn1a data. 

AJ\'DRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA J)(J DEPARTAMENTO DE COMUJ\'ICAÇÀO E DOCUME'.\JTAÇÃO 

4 



. ,... 

PROC. N•_"<'l;"-·l~lS'-----\1\t t,.;J 
FOLHAS 1~ ·, , ~1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -~ 
DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA GERAL 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy 
Fone (14) 3235-1009 Fax {14) 3223-3928 

Processo nº 2.00512015 

Ao 
Gabinete do Senhor Prefeito: 

Acompanho parecer de fls.06/08, segue o presente 
para conhecimento e autorização da minuta de Projeto de 
Lei e Exposição de Motivos às fls.04/05 com alterações 
meramente formais, em seguida ao OCO para formalização 
e demais providências. 

Bauru, 17 de março de 2015 

-~ Ricardo Chamma 
Diretor da Procuradoria Geral 

RECEBIDO NO OEPARTAMENTO DE 
COMUN!CAçÃO E DOCUMENTAçÃO 

DATA: 1!'.\-03 ·· LG 
HORA: '.)' ', .2.0 /, 

e~ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: {14) 3235-0601 

-
PROC. Nº----'--",-+.-"-e'-":::: 
FOLHAS ,'.)__ _') ---------· 

BAURU 

~ 
C9RA.ÇÀO OE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

. 1 (~ '\ ' 
Em ..:'..e_ de_· _ok··-·~' ·~--~--~---de 2015. 

FERNANDO FRAN~~NTOVANI 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235 0601 

PROC. N•'--~-'c,..J~.:__c:...... I 
FOLHAS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

31 de março de 2015. 

REIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇAO DE 

\ L'A .... DA LO 

PROC. N• 1- 'o 1 1 <j ,-· 

fOlHAS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

ROQUEJ 
Relator 

E o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

31 de março de 2015. 

' 
t~•# __ _ 

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Presidente 

RREIRA 

/~tf~ 
ROBERVAL'SAKAI BASTOS PINTO 
Membro 

/0- //,. 
TELM~~t6- /D ~ UNHA GOBBI 
Membro ,j' 

-------
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: {14) 3235-0601 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: -
Em 

-



• 

-

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
01 de abril de 2015. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Rei tor 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
01 de abril de 2015. 

-/' -/,,::,, ' . 
,///J::-!?;;;--':-'?"~41 
ROBERV~AKAI BASTOS PINTO 

Presidente 

' 

ALEXSSANDR ARILDO DÉ LIMA JUNIOR 
Relator Membro 

\ 
FÁBIO SARTORI MANFRINATO MARCOS AN_ 
Membro Membro 
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PROC. Nº .) C:, ~ ·j 
1 

L'.F~O!:'.LH::c.A~S=="'====="'··· 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EmÜ tde {).f:_}j
7 

de2015. 
- I 
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BAURU 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 • 

~-----,..,:-::-t'"C":::,---:::"'iSll.O Pil.ULO 
s 1 5 ,.r--" PROC. Nº 

FOLHAS_ 
) j 
') '"'-"" 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARECER DO RELATOR 

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta 

Comissao, nada encontramos que impeça sua normal tramitaçao por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

~o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de abril de 2015. 

\ 

(/ __ ':_"~//./___: 
FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Relator 



• 
BAURU 

~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

1 PROC. N' t ~ / / 5 ;:::;» 1 

j fOlHAS :) :'.' ______ 1 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIÃ ___ ----· 

PARECER FINAL 

A Comissao de Ciência e Tecnologia, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre Relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

final. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

07 de abril de 2015. 

( ( 1////.// 
---------- ---

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Relator 
/ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: {14) 3235-0601 

BAURU 

• SAO PAULO 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 
, ;; ' ' / 

,µ{;:';'(e{' ,;fl ). "' '· (j'/ pc ·? rJ 
7 . } 

Em_ide /Í~/í.. (_ de2015 . 

. 
Presidente 



• 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER DO RELATOR 

Analisando o presente Projeto de Lei, na esfera desta 

Comissão, nada encontramos que impeça sua normal tramitação por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

!'.:o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de abril de 2015. 



BAURU 
~~ ~ • Pcaça D. Pedm li, 1-50 - Centm - CEP 17015-230 - Fone: (14) 32::::00~.Faic (14) 3:5-0~-~ ~C9Ri\ÇAO (ri 

.\l 
FOLHAS ----

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER FINAL 

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação 

Participativa, hoje reunida, acata o parecer exarado pelo nobre Relator da matéria, 

tendo em vista a inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação 

por esta Casa. 

final. 
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
16 de abril de 2015. 

cl? ,,~" 
~J'ÉMIO CA.ÉTAHÓFILHO 

,,. · r Membro 
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BAURU 

li 
S.0.0 P.0.ULO 

PROC. Nº_.'T-'-"~"'"--1:7-"' 
FOLHAS_ 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Presidente 



• ~âmrva.kuoyud~!J!ruuu ii 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14} 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

1 jPAULO 
IPROC.N• 3 '5 16 ~ 

FOLHAS J, 2 = 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 
soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

15 de abril de 2015. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

R !ator 
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~timant.kutJydác~IUH'a ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: {14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 
~~~~=-,...;-.,-:;-~-:t 
PROC. N• ·::.. <, 1 .::; / 

FOLHAS ') _'\ ---= 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutlnio do Egrégio Plenário a soberana 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
15 de abrill_i:U;>-%tl>ffi. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Rela or 

1 

' ,/L ,- ,,.., 

( 

ARJLD9-DE·LIMA JUNIOR 
1 .. 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

(~lJ,J.,_, ck 1t~~ 1- · 

Pre dente 

BAURU 

• SAO PA~LO 
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-

IPROC. N• }<;'/<;d 
_ FOLHAS ~ l, =-=1 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
16 de abril de 2015. 

_,,. --, 

" , , 
,// 

~~ 
ARILDO OE L1MA JUNIOR 

' Relator 

/ 
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· SAO PAULO 

/PROC.N• :rs ts 'J 
FOLHAS Y .. b 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

~ o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
16 de abril de 2015. 

OBUSSOLA 
ente 

;:;/;? 
ARILpo.Dé(ÍMA JÚNIOR 

Relator 
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BAURU 

• SAO PAULO 

PROC. N' r-s 15 
FOL~~A .. '3. '-\ . - -. 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

Nom;;:zio Rela r do presente processo o Vereador: 
/-1 " - ? 1 '"' '- ., ' ~ ( z fa/( U /J ~ ~_.....,,u ~>:/u-7 _,.---, 

' 

~E~m~-~1~9~d~e'..:::=~é~· ~~~~/"."/de 2015. 

r..a.:o).0..-(JÉ IÍ~~~~/c) 
FP:BIANO ANDR t:UtA MARIANO 

Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3 35-0601 C9RA.ÇÃO DE 
r----,,,,--::-+,---.:l&l.f•AULO 
PROC. N• t- S S 

. F!?.L~~_s ______ ~j,_-=----

COM ISSÃ 0 DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, nada encontramos que 

impeça sua normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio 

Plenário a soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
29 de abril de 2015 . 

. ·. íi! 
-C: _'.,' 

Relator 
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PROC. N' 1- S / (5 
. s fOlHA~..=-.=='ioC===''"'''~-~.: 

COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, hoje 

reunida, acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

final. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
29 de abril de 2015. 

------------------ _, ---- __ /_,)//;;// 
~- ' / --

' . ) . /) ,,:/ /~ , ; '; 
{° ?' ----_, -_-....)_ _ _, L .J . . - _,f' '_,,,_, • ',,..,.-_::,./ ..J..<' 

FABIANO ANDRE LUCAS MARIANO 

Presidente 

' 
) 
IODE SOUZA --,_ 

Relafó 
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Si\O Pi\ULO 

~ROC. N' 
FOLHAS 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

/Í?/' dr:,{[,(cJ (lze /Jc:o /?At.J 

Em ~e //v'f'a;c::í_;_ de 2015. 
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PROC. N • _ _.;:i;:_.,::;-+.:.1.::-:..;:.:.~ 

L-F.::.OL:cH:.::ASO===-=-L["'=}==-· 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
06 de maio de 2015. 

ARTE 1~,~0 
,r~:ator 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

-· 

- c~;,~~,;:~:=1Jtr~:::J 
COMISSAO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAUDE, 

PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

p 

Sala das 
06de 

W
~. 

v·t/Z4 
ART~OCAETANO 

Relator 

ROBUSSOLA 
bro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro-CEP 17015-230- Fone: {14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

Q,n,J,~ cL .f.'c 01 1,,-~ f1- . 
Em '-' S de ___ l'Y'vG_,.,,_:..::_·'-'-='--'"'__., ___ de 2015. 

BAURU 

~ 
C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 
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.------...,,~,,,-\-:--:---~. ·~_IPAULO 
PROC. N• -t 'S / 'Ó . _.,..- . 

FOLHAS _e; Ú 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

PARECER DO RELATOR 

Bem analisada a matéria, não encontramos nenhuma 

irregularidade, razão pela qual opinamos pela normal tramitação do Projeto por esta 

Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade, caberá ao Egrégio Plenário a 

soberana decisão judicial. 

Sala das Reuniões, em 

06 de maio de 2015. 

// 
_,,, /,. ----~ 

/ 
' lli ),___._Ç) 

ARILOO DE LIMA JUNIOR 

Relator 
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Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

PROC. N• 5 1S 
FOLHAS 5 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

PARECER FINAL 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 

PULO 

A Comissão de Fiscalização e Controle, hoje reunida, acata o 

parecer do Senhor Relator da matéria que opinou pela normal tramitação. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão 

final. 

/ .· . / . 
~ 

ARILDO DE LIMA JUNIOR 
Relatei/ 

ROBERVAL S~_A 
Membro 

Sala das Reuniões, em 

12 de maio de 2015. 

O ÉFERREIRA 

residente 

' ' ' ~ 

~ RA ~EcIDO GONÇALVES PAULA 
Membro 



• 
COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: r {\i' 1' rJ_; \11 Y1f'" ~.JIG 
Em j)de~t0~f\>~'C_' ____ de2015. 

MARCOSAN te SOUZA 
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rolÍHuva~tjd' ~ aruu -=·~ 

Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro-CEP 17015-230- Fone: {14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RA.ÇA.O DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum óbice 

quanto a sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

13 de maio de 2015. 

/ ' ./ 
t J~ /~--- ---::\ ' / ' ,,.-, , /" 

FAlillANO ANDRÉ LUCAS MARIANO- •• 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a 

inexistência de qualquer restrição quanto a sua normal tramrtação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a sábia 

i;, o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 

20 de maio de 2015. 

MARCOSAN 

./---···~·L/' .. /. l" ,, ' '/ '' 
- '// . .".:_·_ -.;/ /-

~--' 'Cl:· /,._;:,;·-
, / 

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI 

Membro 
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, .~:,·r)..._ N'" 

' 

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA 

BAURU 

~ 
C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Encaminho o presente processo ao Relator da Comissão Interpartidária, 

Vereador ALEXSSANDRO BU SOLA 

Pre idente 
' 



PROC. N• "":\-.S lí~ 
FOLHAS _____ 2_G. i lAA 

---··-----=-! ~ 

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição quanto ao aspecto econômico a ser feita, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenãrio a sãbia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
20 de maio de 2015. 

ROBUSSOLA 

lator 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: {14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA 

PARECER FINAL 

A Comissão Interpartidária, hoje reunida, acata o parecer exarado 

pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de qualquer restrição 

quanto à normal tramitação, por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

11 
1 

ALEXSSANDR 
Relator 

't3USSOLA 

/l 
AR~ 
Membro 

. 
,\ 

\j j 

FRANCISCO CA~>ll'tie)l 
Membro 

PAULOEDU p 
Membro 

SOUZA 

\ 

ftrjMJ.Jf'---, 
i 

D~SILVA 

ARILDO-OÊ t]MA JÚNIOR 

Membro ----------------

F;~:;~t ticl~~ _,() 
Membro 

.-/---- -- -·------....___ 

( ;h":;//;/ 
~SI 

Membro 

~-
R~SPINTO 
Membro ' ''l' fi!bllcaçào da Pait.a r.1·..;l'-''-"' l2,_ __ 

f'ublitado no 0.0.B. 
Di,llJ~J2_ n h~l~l __ 

......... ~~"" 
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Praça O. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 1701 ~230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 25 de 

maio de 2015, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 26 de maio de 2015. 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

oficio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 26 de maio de 2015. 

Diretora de Apoio Legislativo 

BAURU 

~ 
C9RAÇAO OE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÂO DE 
SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 6788 
De 26 de maio de 2015 

Altera as Leis Municipais nº 6.460, de 09 de dezembro 

de 2.013 (Plano Plurianual), nº6.531, de 16 de julho de 

2.014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e nº 6.610, de 

04 de dezembro de 2.014 (lei Orçamentária Anual) e 

autoriza a abertura de crédito especial no orçamento 

do exercício de 2.015. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1º -

Art. 2º -

Art 3° -

Art. 4º -

Fica autorizado o remanejamento da ação 2043 (Manutenção das Estradas 
Municipais), do programa 0015 (Infraestrutura de Pavimentaçao Asfáltica), constantes 
nas Leis Municipais nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (PPA) e 6.531, de 16 de 
julho de 2.014 (LDO) da unidade executara 02.07.01 (Gabinete do Secretário 
Municipal e demais dependências - Secretaria Municipal de Obras) para a unidade 
executara 02.14.01 (Gabinete do Secretário Municipal e demais dependências -
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento). 

Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 6.610, de 04 de dezembro de 2.014), na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), na dotaçao orçamentária 20.605.0015.2043 (Manutenção das 
Estradas Municipais), nas categorias econômicas: 
1 - 3.3.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) e; 
11- 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Os recursos necessários para atender o art. 2° decorrem de anulação e 
remanejamento dos recursos da Secretaria Municipal de Obras, na dotação 
orçamentária 15.451.0015.2043 (Manutenção das Estradas Municipais), nas 
categorias econômicas: 
1 - 3.3.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), ficha orçamentária nº 290 e; 
li - 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficha orçamentária nº 291. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
' 

~·Ln 1~r:dõ~,~ Q 
F~ ANpRÉ LUCAS MARIANO 

'-........_ 1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registr?do na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~Wa'uE1RA 
Diretoria de Apoio Legislativo 
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• 

Of.DAL.SPL.PM. 88/1_5 

·.· 
Bauru, 27 de maio de 2015. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito 
por esta Casa de Leis no último dia 25 de maio de 2015: 

Autógrafo nº 
6780 

6781 

6782 

6783 

6784 

6785 

6786 

6787 

6788 

6789 

6790 

6791 

6792 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no orçamento do 
Município, exercício de 2015, na Secretaria Municipal de Obras; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência de recursos no orçamento do 
Município, exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 661 O, de 04 de dezembro de 2014 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a suplementação de recursos através de transposição 
no orçamento do exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera gi Lei nº 6611, de 11 de dezembro de 2014, em 
relação à Associação de Pais-e AmigoS dos Excepcionais de Bauru - APAE; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento dos 
resíduos fecais de animais conduzidos em espaços públicos e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que transforma em corredor comercial, de serviços e 
comercial e de serviços as Ruas que especifica; 
de autoria desse Executivo, que altera as Leis nº 6460, de 09 de dezembro de 2013 
(Plano Plurianual), nº 6531, de 16 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 
nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 {Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento do exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera as Leis nº 6460, de 09 de dezembro de 2013 
(Plano Plurianual), nº 6531, de 16 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 
nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento do exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera as Leis nº 6460, de 09 de dezembro de 2013 
(Plano Plurianual), nº 6531, de 16 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e 
nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 {Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de 
crédito especial no orçamento do exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a suplementação de recursos através de transposição 
no orçamento de 2015; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a suplementação de recursos através de transposição 
no orçamento do exercício de 2015; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as Organizações da 
Sociedade Civil que especifica; 
de autoria deste Legislativo, que altera a Lei nº 6610, de 04 de dezembro de 2014 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a suplementação de recursos através de transposição 
no orçamento de 2015; 

Nada mais havendo 
protestos de distinção e apreço. 

a-<r...m"'(;-mento, aproveitamos o ensejo para renovar os 

Pr sidente 

Excelentíssimo Senhor 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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Senhor l'rc>1dcntc. 

' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

F:STAIJO IJE SÃO PAULO 

Baun1. 02 lk:.1unhn de 2.llLi_ 

(_ l\ prc1c·ntc para enviarmos a Vo>.«l Fxcd~nc•a a I.l:I '\'º ío.li!!J/15_ que altera as Leis Municipais nº 6.460, 1.k 09 <lc 
dcr.crnhro <lc 2.013 (!'limo l'lur1;mual), 11' ú.531, de 16 dCJlllho de 2 014 (Ld de UirctriLcs ürçan1c11ti1r1as) e 11' 6.610. lk 04 úc <k~cmhrn de 
2.01,1 (lx1 Ory;mn:nliÍrm ,\11ual) e m1tnri~a a i\hcrt11ra o.k crédiln c.,pccial mi orçamento do e\erdc10 de 2.015 

l·.~cdcnlls<imll Sc·nhlll 
\'\'TONI() F-\10.\ '\E l'O 
llll l'rc<1dc111~ d:1 Ciln1;1r:1 ~111'1i~1pid 
\J 1 s j' /\ 

., '\ 1 . , 
G., ""' ' <' , 'fy;.:VN 

RODRIGO AN l'(JNIO lJJli A.UOSTINJ JO MEl\DONÇ1\ 
PRFFFJTO ~)1.1\ :l\lCIP/\I. 

2 



I' 2 005115 

PROC. N• ,. ç 1 t s .,,_/ 

FOLHAS '" 2 ~--··---'~CC, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' (,.6!13 DE 02 DE ,Jl-'\110 DE 2.015 
Altera ;is J.c1_, Mu1licipai> n" 6.4(10. de 09 de 
dc1cmhro de 2.013 (Plano l'lurianual). n" 
6531. de 16 'k julho de 201,1 (Lei de 
D1rctnzcs Orçmncn1inias) e n" (,_610, de 04 
de dcLcn1bro de 2.014 (l.d Orçamentária 
Anual) e autnri7a a abcrturn de créd1l<> 
especial no oryamcnl<J do cxcrcicin de 2 11l5. 

.! 

O l'RlJ'l:rlO l\1Ul\11CIP/\J, Df' íl/\lJR\1, nos tcrn10< do art. 51 <.ln Lei Orgfü1ic11 du Mu11idpio de Bm11u, fa1 sahcr que a 
Câmara l\1unicipal aprovou e de s;mc1ona e promulga a seguinte lei· 

/\rt 1° 

ArL 2" 

Arl J·' 

Ar!. 4' 

Fica autorin1do o rc1nancjamcnlo da ação 2043 (IV1<11H1krn;~u da> E>tradas Mun1dpai<;), do programa 00 l 5 (Infrac>trutura 
de l'avimc11t<1~ao /\sl"áltica), crn1.1\antes nm. l .c1> Municipai.1 n" 6-460, de 09 de dczcrnbro de 2.0 l 3 (PP/\) e 6 531, de l 6 de 
Jlliho de 2 014 (LDO) da llnidadc cxccutora 02 07.01 (Gabincl~ do Sccrct:irio \itmicipal e demais dcpcndênc1us -
Sccrclm1a M11n1cipi1I de Obras) para a Hnidade cxccntnra 112 14.01 (Gabinete Jo Sccrclúrio .\-10111c1pal e demais 
dcpcnd~ncia1 Secretaria Municipal de Agncultura e Abastccimcn!r>). 

fica autori1ada a abcnura de crédito ad1c1onul especial no Orçamento vigc1llc do Municipio de íla1.1ru (Lei ~tunicipal 11" 
6 61 O, !k 04 de dc;:embro de 2_014 ). na Secretari;1 ;o..1nn1c•pal de A[\ricultura e Abm.tcc1mcnto, no valor de ){$ 300.000,00 
(!re1.en1os 111il reais). na dotação on;an1cntária 20.611511015.2043 (J\lanukll<;~u das Lstrada> Municipais}, nas categorias 
cconô1nkas: 

1-

li ~ 

3.3.90.30 ('vlntcrial de Con>umo). no val<>r de){$ 150 OOOJlO (cento e cinquenta mil rca1s) e; 

J.J 90 39 (Outros Scrviyo> tlc ·1 crcciro> - l'c>soa llirídteu), nu valor de R$ 150.000.0() (cento e cinquenta 
mil rc111s) 

01 rccitr'<l'i nccc1>ú11us par11 11\cndcr o art 2" decorrem de n11nlaçfü1 e rcmanqamc1no dos recursos da Scerdnria Municipal 
de Obra,;_ na dn1;1ç>lo orça111cntária 15 451 0015 2043 (M;1r111lcnção dn> Lslradas rvtun1c1pms), nas categorim. econôn11ea.~· 

1-

11 ~ 

.l .l 'JO .111 (Makrial tlc Consumo), no valur tlc R$ 150.000.0() (ccn!L1 e cinquenta mil rca11), ticha 
orçamcn!úna n" 2•JO e. 

J_3 90 39 (Outros Serviços de Tcrccinis Pcs>oa Jnrídica), nn valor de R$ 150 000,00 (cento e crnqucnta 
11111 rcai:.). rtchai orça111c11titria n" 291 

l'sta Lei cntrn crn vigor na da1;1 de sua publicação 

l'rojelo de HlLCIUllVl\ du 
l'tlllFR l'Xl·('ll l IVO 
](cgistrnda no Dqrnrt<1111c1110 de C\m1u11ka~no e Documcntay;1u da Prdi;llura, na me1ma data 

~,,---\,,_~/ (\_...I -,.-.:-.... • ( .,__'. l t ' ,~l__r:
ANDRJ°:A MARIA LlllERATO 

DIRI: lllRA DO DFl'i\R'l'AJ\.1L:-.J'l O LlL COY!UNJC,\ÇÀO L DOClJMl'.NT/\ÇÀO 
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DIÁRIO OFICIAL DE BAURU DATA: J22_/__l_±j2015 PÁGINA(S): ~A __ 

l.PJ N9 f •· QJl; 82 DE llfNllQ DI 2.91S 

P. 1.00JllJ A"- ru úU AltMrlcipai.J n•6.461J. •09·~· 2.0lJ (PlanoPbrlonual), 

11"6.JJI, • I6•ftlllto• 1.014 (úd •Dlm1UuOrçc::cs ~WIJ•n"6.6/0, cktu dednMtbro • 1.fU 
(IAl()f r ~•A...r,t•----o....,,...•~apecldnaot'ÇQIMlftodQ~dr1.0lJ. 

' -. ,, O PREFEITO .MlJNtCll'AL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 

Mwúcipio de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 ° Fica autorizado o remanejamento da ação 204 3 (Manutenção das Estradas Municipais), 

do programa 0015 (Infraestrutura de Pavimentação Asfáltica\ constantes nas Leis 

Municipais nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (PPA) e 6.531, de 16 de julho de 

2.014 (LDO) da unidade a'tCCutora 02.07.01 (Gabinete do Secretário Municipal e 

demais dependências - Secretaria Municipal de Obras) para a llllidade executor& 

02.14.01 (Gabinete do Secretário Municipal e demais dependências - Secretaria 

Art. 2° 

Art. 4º 

Municipal de Agricultura e Abastecimento). 

Fica autorizada a abertura de ~rédito adicional e~pecial no Orçamento vigente --a;;-
Municlpio de Bauru (Lei Municipal nº 6.610, de 04 de dezembro de 2.014), na 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 300.000,00 

(tre1.entos mil reais), na dotação orçamentária 20.605.0015.2043 (Manutença'.o das 

Estradas Municipais), nas categorias econômicas: 

1- 3.3.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) e; 

li- 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), no 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Os recursos necessãrios para atender o art. 2º decorrem de anulaça'.o e remanejamento 

dos recursos da Secretaria Municipal de Obras, na dotação orçamentária 

15.451.0015.2043 (Manutenção das Estradas Municipais), nas categorias 

econômicas: 

1- 3.3.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), ficha orçamentária nº 290 e; 

li - 3.3. 90,39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), no valor 

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ficha orçamentária 

nº 291. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 02 de junho de 2.015. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 

SECRETÁRIO DE ECONO}.flA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 

PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentaça'.o da Prefeitura, na mesma data. 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumrr1cl~~ A'l rxl9ên<:l"s 11'\J"ls 
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