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PROJETO OE LEI 

Projeto de Lei que dispõe acerca dos critérios para a 

nomeação d& cargos em Conselhos Municipais no 

âmbito do Poder Executivo e dâ outras providências. 

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

Art 1º 

Art 2° -

A nomeação para cargos nos Conselhos Municipais, descritos no art. 2°, § 2° desta 
lei, passam a ser procedidos da seguinte maneira. 

Fica vedada a nomeação para cargos em Conselhos Municipais no ãmbito dos 
órgaos do Poder Executivo, de pessoas inseridas nas seguintes hipóteses: 

1 - Aquelas que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente 
pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgao colegiado, em processo de apuraçao de abuso do poder econômico 
ou político, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

li - Aquelas que tiverem sido condenadas, em decisão transitada em JUigado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos. pelos seguintes crimes dolosos: 
a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

património público; 
b) contra o patrimônio privado. o sistema financeiro, o mercado de 

capitais e os previstos na lei que regula a falência; 
c) contra o meio-ambiente ou a saúde pública; 
d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação á 

perda do cargo ou á inabilítação para o exercício de função pública: 
f) de lavagem ou ocultação de bens. direitos e valores: 
g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo 

ou crimes hediondos; 
h) contra a vida e a dignidade sexual; 
i) os praticados por organizaçao criminosa, quadrilha ou bando. 

Ili - Aquelas que tiverem sido declaradas indignas do oficialato, ou com ele 
incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos; 

IV - Aquelas que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 
Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso li do art. 71 da Constituição 
Federal. a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários 
que houverem agido nessa condiçilo, desde a condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos: 

V - Aquelas detentoras de cargo na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em 
julgado ou proferida por órgão Judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

VI - Aquelas que tiverem sido condenadas, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, 
por captação ilícita de sufrágio, por doação, captaçao ou gastos ilícitos de 
recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais que impliquem cassaçao do registro ou diploma pelo 
prazo de oito anos a contar da condenação; 
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§ 1º. -

§ 2•. -

VII - Aquelas que tiverem sida condenadas à suspensão dos direitos políticos, 
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato 
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 
publico e enriquecimento ilicito, desde a condenação até o transcurso do 
prazo de 8 (oito) anos; 

VIII - Aquelas que tiverem sido demitidas do serviço publico em decorrência de 
processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8(oito) anos, contado da 
decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 
Judiciário; 

IX - Aquelas pessoas físicas e os dirigentes de pessoas jurldicas, responsáveis 
por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgêo colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 08 anos, 
após a condenação; 

X - Aquelas que coma Servidor Público, incluindo membros da Magistratura e 
do Ministério Publico, que forem aposentados compulsoriamente por 
decisão sancionatória. que tenham perdido o cargo por sentença ou que 
tenham pedido exoneraçêo ou aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 anos; 

XI - Aquelas que tiverem sido excluldas do exercício da profissão por decisêo 
sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infraçêo 
ético-profissional. pelo prazo de 08 anos, salvo se o ato houver sido anulado 
ou suspenso pelo Poder Judiciário. 

A vedação prevista no inciso li deste artigo nílo se aplica aos crimes culposos e 
àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação 
penal privada. 

Entende-se por Conselho Municipal, para cumprimento desta Lei, as seguintes 
entidades legalmente estabelecidas: 

I-
li -
Ili -
IV
V-
VI -
VII -
VIII -
IX -
X-
XI -
XII -
XIII -
XIV
XV
XVI -
XVII
XVIII -

XIX -
XX
XXI -

XXII -
XXlll -

XXIV-

XXV
XXVI-

Conselho do Município de Bauru; 
Conselho Municipal de Alimentaçílo Escolar; 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM; 
Conselho de Orientaçêo do Museu Histórico Municipal de Bauru; 
Conselho dos Direitos Humanos; 
Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS; 
Conselho Municipal da Comunidade Negra; 
Conselho Municipal da Condiçêo Feminina; 
Conselho Municipal de Política Cultural; 
Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente de Bauru - COMDEMA; 
Conselho Municipal da Educaçêo; 
Conselho Municipal da Habitaçêo; 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI; 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE; 
Conselho Municipal de Contribuintes; 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano COMDURB; 
Conselho Municipal de Esportes; 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de 
Manutençêo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério - FUNDEB. 
Conselho Municipal de Defesa de Animais COMUPDA, 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural CMDR; 
Conselho Municipal de Políticas Publicas sobre Álcool e Outras Drogas -
COMA D, 
Conselho Municipal de Saúde; 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -
COMSEA; 
Conselho Municipal de Usuários do Transporte de Passageiros do 
Municlpio; 
Conselho Municipal do Esporte; 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

XXVll - Conselho Municipal dos Usuários de Agua e Esgoto; 
XXVlll - Conselhos Gestores do Serviço de Saúde; 
XXIX - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru - CODEPAC; 
XXX - Conselho Diretor do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de 

Bombeiros de Bauru; 
XXXI - Conselho Gestor do Telecentro Comunitário; 
XXXll - Conselho Municipal de Mobílídade; 
XXXlll - Conselho Municipal de Segurança Pública; 
XXXIV - Conselho Municipal de Trânsito; 
XXXV - Conselho Municipal de Turismo COMTUR; 
XXXVI - Conselhos Tutelares; 
XXXVll - Conselho Interno de Políticas de Administração e Remuneração; 
XXXVlll - Conselho Interno de Politicas de Administração e Remuneração da 

Educação: 
XXXIX - Conselho lntersindical Municipal de Saúde do Trabalhador: 
XL - Conselho Diretor do Fundo Municipal Para Construção do Sistema do 

Tratamento de Esgoto; 
Xll -
Xlll -

Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual; 
Outros novos Conselhos que venham a ser criados ou ainda aqueles que 
venham em substituiçilo aos já existentes 

A vedação estabelecida no Art. 2° vigorará por 8 (oito) anos, sempre contados da 
data da condenaçao que deu causa á vedação ou até o cumprimento da pena, o que 
for maior. 

Todos os atos efetuados em desobediência ás vedações previstas nesta lei serão 
considerados nulos. 

Antes da nomeação, o Poder Executivo poderá informar os dados e o nome indicado 
para o cargo em Conselho Municipal, á Secretaria dos Negócios Jurídicos, ou outra 
que venha substitui-la, à qual poderá caber a verificação de possíveis impedimentos. 
segundo esta lei. 

Parágrafo Único - A Secretaria dos Negócios Jurídicos poderá emitir parecer conclusivo de acordo 
com as exigências da presente lei. 

Art. 6° - O nomeado, seja titular, suplente ou em substituição, obrigatoriamente antes da 
posse, terá ciência das restrições e declarará por escrito que não se encontra 
inserido nas vedações do art. 2°. 

Parágrafo Único - A falsidade da declaração referida no caput deste artigo poderá sujeitar seu autor á 
sanção civil e penal. 

Art. 7° -

Art 8° -

Art. 9° 

Art 10 -

O objeto desta Lei será cumprido a partir da nomeação de novos conselheiros. 

O descumprimento desta lei sujeitará os gestores responsáveis direta e 
indiretamente. às penalidades administrativas conforme lei vigente. 

As despesas decorrentes da execução desta lei, contará com dotações 
orçamentárias próprias ou suplementadas se necessárias. 

Esta Lei será, pelo Poder Executivo, regulamentada se necessário e no que couber. 

Art11.- Esta Lei entra em vigor na data da SIJi!Hll.LOlicação. 

Bauru, 06 de dezembro de 20 

DE SOUZA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A intenção precipua deste Projeto de Lei é promover e proteger a probidade dos 

Conselhos Municipais. 
A partir da Constituição de 1988 os Conselhos passaram a ter papel fundamental no 

processo de decisão poH11ca, ao representar a sociedade civil organizada, qual seja, foi estabelecido 
o que denominamos a institucionalização do Controle Social participativo da gestão pública pelos 
cidadãos e cidadãs, um novo paradigma do Estado Democrático de Direito. Assim corno no processo 
político partidário onde, num grande avanço legislativo, tem-se a Lei da Ficha Limpa, com o objetivo 
de eliminar do processo polí!icc formal aqueles em pendência com a legalídade dos seus atos, 
analogamente, pretende-se o mesmo em relação aos componentes daqueles que irão participar do 
processo de decisão principalmente nos Conselhos de perfil deliberativo e, mesmo nos consultivos, 
porque eles compõem também elementos do processo decisório. Assim sendo os conselhos dos 
direitos constituem-se em urna das formas de participação e controle social assegurados nos 
dispositivos constitucionais. 

Este novo paradigma do Estado Democráticc de Direito que valoriza e institucionaliza 
a participação e o ccntrole social, para que se efetive. exige urna mudança da cultura política 
brasileira e o rompimento com a tradição autoritária, patrirnonialista. de desigualdades e exclusão 
sociais presentes na vida da população brasileira por séculos, refletida no modelo de Estado 
autocrático e centralizador. É, portanto, enorme desafio, quase uma revolução na relação Estado e 
sociedade e na gestão da coisa pública. Um desafio que vale a pena, pois este novo paradigma é 
uma das maiores conquistas da sociedade brasileira em sua história polltica ccnternporãnea. 

Considerando que as políticas sociais existem para garantir os direitos humanos 
fundamentais à vida, qual seja, á saúde, à educação. à liberdade, entre outros, a existência dos 
conselhos referentes a esses direitos e seu funcionamento eficaz, cumpre um papel fundamental na 
formulaçilo e controle dessas políticas e, por sua vez, na promoção, controle e defesa desses 
direitos, zelando para que eles não sejam violados. Os conselhos são espaços em que a sociedade e 
governo dialogam, negociam, deliberam e devem ter sempre a perspectiva da garantia destes 
direitos. Oferecer pré-requisitos que possam minimizar a eventual improbidade na ação de 
representação nos referidos Conselhos é uma das finalidades desta Lei. 

Autoriza-nos, para cumprir o que determina nossa Lei Maior, elaborar nesta Câmara 
de Vereadores legislação complementar. que reafirma direitos e assegura a participação na gestão e 
controle das políticas de forma a eliminar a atuação ignóbil. 

Do ponto de vista de sua natureza juridica o Conselho dos Direitos é um órgão estatal 
especial, não só governo, nem somente sociedade civil, isto é, são fundamentalmente espaços 
públicos institucionais, e não instãncias da sociedade civil ou do governo. Devem ser compostos de 
forma paritária por agentes públicos (representantes governamentais e não governamentais), e seus 
atos são emanados de decisão colellva e não de agente singular. 

Apesar de apresentarem-se com características semelhantes, os Conselhos dos 
Direitos não são órgãos governamentais, isto é, não são organismos que pertencem ao governo, nem 
tarnpoucc silo estruturados por normas específicas da administraçao pública, seus membros não são 
servidores públicos, por exemplo, que são admitidos por meio de ccncursos públiccs, corno também 
não silo associações. Os conselhos integram a estrutura básica do poder executivo, da secretaria ou 
órgão da área social, possuindo finalidade vinculada a estes órgãos, mas criam estruturas jurldicas 
próprias, tendo composição e organização fixadas em legislação específica. E, para atender aos 
preceitos constitucionais, é fundamental garantir sua autonomia política. Daí a razilo de se dizer que 
os Conselhos dos Direitos sao instituições inovadoras em sua natureza jurídica. 

Esta condição não permite que a criação dos Conselhos dos Direitos Municipais, 
Estaduais e Nacionais seja facultativa, ou seja. que ocorra a partir da vontade de alguns interessados 
que se agrupam e criam uma entidade para a defesa destes interesses, ao contrário, a sua criação é 
obrigatória em determinação de legislação complementar. Isto significa que, todos os municípios têm 
de criar e de fazer funcionar os seus Conselhos, regulamentando-os. 

A Lei da Ficha limpa revelou-se corno exemplo superlativo do exercício da cidadania, 
urna vez que se trata de Projeto de Lei de iniciativa popular, pois demonstrou a insatisfação do povo 
com a permanência de pessoas com condenações judiciais na gestão de cargos públicos. 

A proposta deriva da Lei da Ficha Limpa (LCF nº13512010), que visava a partir das 
eleições municipais de 2012, que candidatos julgados e ccndenados na Justiça não pudessem 
concorrer a cargos eletivos. A diferença da Lei Federal para a Lei Municipal é que a garantia pudesse 
ser estendida também para as nomeações do Poder Executivo e Poder Legislativo, livrando a 
Administração Municipal dos julgados e condenados pela justiça que tenham cometido crimes contra 
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o erário público, crimes eleitorais, crimes ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, 
crimes análogos à escravidão, crimes contra a vida e a dignidade sexual, demitidos do serviço 
público, entre outras tipificações. 

Dessa forma, este Projeto de Lei, similarmente, legitima a utilização dos mesmos 
critérios em âmbito municipal para evitar o acesso dos chamados "fichas sujas" aos cargos de 
Conselheiros Municipais. 

A inovação é o Poder Executivo exigir dos nomeados para o exercício dos cargos de 
Conselheiros a comprovação que detêm as condições de exercício da atividade, ou seja, que não 
pesa sobre eles nenhuma das causas de inelegibilidade. 

Essa condição deverá ser renovada a cada início de mandato ou quando das 
substituições de pessoas nos referidos cargos dos conselhos. 

Trata-se, aqui, de um passo para proteger a probidade operacional e a moralidade no 
exercício das funções públicas, tornando a representação da populaçao nos conselhos municipais 
mais Justa e Transparente com a certeza de que a cidade está sendo representada por pessoas 
idôneas. 

Face ao exposto, conta este vereador com a colaboração dos Nobres Pares para 
aprovação da matéria. 7 

Bauru, 06 de dezembro de 201 
, . ..-"' 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~/~~~·~44. 
Em i:P:ie ~;:{;te,~ de 2016. 

------------- //,..-

. ~~~$.TOS P;N;O 
Presidente 
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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 

07 de dezembro de 2016. 

\ 
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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. 

~ o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de dezembro de 2016. 

Presidente 

DRO BUSSOLA 

ERREIRA 



COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

/12&~.!ff'vo rh!~ 
Em f!J de 10 de 2016. 

Rofu.~~· 
Presidente 
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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 
08 de dezembro de 2016. 

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 

extraordinariamente, 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 
08 de dezembro de 2016. 

ALEXSSAN RO BUSSO 
Relator 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
Membro 

Presidente 

ART 
Membro 

.... -·--·--"' 
~?$&/ 
~OSSI 
Membro 

\l/0[1G rr· 1'1 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão ordinária realizada em 12 de 
dezembro de 2016, o presente Projeto de 
Lei foi encaminhado para parecer da 
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania 
e Legislação Participativa em plenário. O 
Presidente da referida comissão, Vereador 
Roque José Ferreira, solicitou prazo 
regimental para nomear relator, sendo 
então o Projeto d~ Lei retirado da pauta. 
Bauru, 13 de dezembro de 2016. 

/ 
/

_,.,,,; 
// 

:/ ;{7 t/ 
ARILDQJ:>~MA JUNIOR 
Presidente 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

~ ~cL~~---
-:7"'~~~'22::!Ç-~~z.··_-ae 2016. 
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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. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
15 de dezembro de 2016. 

MARCOSANT. 
Relato 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

PARECER FINAL 

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação 

Participativa, hoje reunida extraordinariamente, 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 
15 de dezembro de 2016 . 

RO 

MARCOSANT 

-- ------::;,~ 

-~4(/ff-· 
' JosfêAF(Ós o GARCIA 
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Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2017, incluir o mesmo na 

Pauta em Segunda Discussão para a 

próxima Sessão. 

Bauru, 14 de fevereiro de 2017. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presidente 

\ 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 20 de 

fevereiro de 2017, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 21 de fevereiro de 2017. 

NORO BUSSOLA 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 21 de fevereiro de 2017. 

~~QUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7003 
De 21 de fevereiro de 2017 

Dispõe acerca dos critérios para a nomeação de 

cargos em Conselhos Municipais no âmbito do Poder 

Executivo e dâ outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU. Estado de Si!ío Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art 1° 

Art. 2° 

A nomeação para cargos nos Conselhos Municipais, descritos no art. 2°, § 2° desta 
lei. passam a ser procedidos da seguinte maneira 

Fica vedada a nomeação para cargos em Conselhos Municipais no âmbito dos 
órgãos do Poder Executivo, de pessoas inseridas nas seguintes hipóteses: 
1 - Aquelas que tenham contra sua pessoa representação JUigada procedente 

pela Justiça Eleitoral, em decisiío transitada em julgado ou proferida por 
órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico 
ou politico, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 

li • 

Ili -

IV-

V-

VI -

VII -

Aquelas que tiverem sido condenadas, em decisão transitada em julgado ou 
profenda por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos, pelos seguintes crimes dolosos: 
a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

b) 

e) 
d) 
e) 

f) 
g) 

patrimônio público; 
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de 
capitais e os previstos na lei que regula a falência; 
contra o meio-ambiente ou a saúde pública; 
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à 
perda do cargo ou à inabílítação para o exercício de função pública: 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores: 
de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terronsmo 
ou cnmes hediondos; 

h) contra a vida e a dignidade sexual; 
i) os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 
Aquelas que tiverem sido declaradas indignas do oficialato, ou com ele 
incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos; 
Aquelas que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 
doloso de improbidade administrativa, e por decisao irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder 
Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso li do art. 71 da Constítuiçilo 
Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatarias 
que houverem agido nessa condição, desde a condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos; 
Aquelas detentoras de cargo na administração pública direta, indireta ou 
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder 
econômico ou político, que forem condenados em decisiío transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o 
transcurso do prazo de 8 (oito} anos: 
Aquelas que tiverem sido condenadas, em decísão transitada em JUigado ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, 
por captação ilícita de sufrágio, por doaçilo, captação ou gastos ilícitos de 
recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou diploma pelo 
prazo de oito anos a contar da condenação; 
Aquelas que tiverem sido condenadas á suspensão dos direitos políticos, .~r\ 
em decisilo transitada em JUigado ou proferida por órgilo colegiado, por ato / ) 
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação até o transcurso do \ 
prazo de 8 (oito) anos; ~ 

I 
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§ 1º 

§ 2º 

VIII - Aquelas que tiverem sido demitidas do serviço público em decorrência de 
processo administrativo ou judicial. pelo prazo de B(oito) anos, contado da 
decisi!o, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 
Judiciário; 

IX - Aquelas pessoas físicas e os dirigentes de pessoas iuridicas, responsáveis 
por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 08 anos, 
após a condenação; 

X - Aquelas que como Servidor Público, incluindo membros da Magistratura e 
do Ministério Público, que forem aposentados compulsoriamente por 
decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que 
tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 anos; 

XI - Aquelas que tiverem sido excluídas do exerclclo da profissão por decisão 
sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração 
ético-profissional, pelo prazo de 08 anos, salvo se o ato houver sido anulado 
ou suspenso pelo Poder Judiciário. 

A vedação prevista no inciso li deste artigo não se aplica aos crimes culposos e 
àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação 
penal privada. 

Entende-se por Conselho Municipal, para cumprimento desta Lei, as seguintes 
entidades legalmente estabelecidas: 
1 - Conselho do Municlpio de Bauru; 
li - Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
Ili - Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM; 
IV - Conselho de Orientaçao do Museu Histórico Municipal de Bauru: 
V - Conselho dos Direitos Humanos; 
VI - Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS; 
VII - Conselho Municipal da Comunidade Negra; 
VIII - Conselho Municipal da Condição Feminina; 
IX - Conselho Municipal de Polltica Cultural; 
X - Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente de Bauru - COMDEMA; 
XI - Conselho Municipal da Educação; 
XII - Conselho Municipal da Habitação; 
XIII - Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI; 
XIV - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE; 
XV - Conselho Municipal de Contribuintes; 
XVI - Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDURB; 
XVII - Conselho Municipal de Esportes; 
XVIII - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de 

XIX
XX
XXI-

XXII -
XXlll -

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério - FUNDEB; 
Conselho Municipal de Defesa de Animais COMUPDA; 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR; 
Conselho Municipal de Politicas Públicas sobre Alcool e Outras Drogas -
COMAD; 
Conselho Municipal de Saúde; 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
COMSEA; 

XXIV - Conselho Municipal de Usuàrios do Transporte de Passageiros do 
Municlpio; 

XXV - Conselho Municipal do Esporte; 
XXVI - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
XXVI 1 - Conselho Municipal dos Usuários de Agua e Esgoto; 
XXVlll - Conselhos Gestores do Serviço de Saúde; 
XXIX - Conselho de Defesa do Património Cultural de Bauru - CODEPAC; 
XXX - Conselho Diretor do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo 

Bombeiros de Bauru; 
XXXI - Conselho Gestor do Telecentro Comunitáno; 
XXXll - Conselho Municipal de Mobilidade; 
XXXlll - Conselho Municipal de Segurança Pública; 
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Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

XXXIV - Conselho Municipal de Trânsito; 
XXXV - Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; 
XXXVI - Conselhos Tutelares; 
XXXVll - Conselho Interno de Políticas de Administração e Remuneração; 
XXXVlll - Conselho Interno de Políticas de Administração e Remuneração da 

Educação; 
XXXIX - Conselho lntersindical Municipal de Saúde do Trabalhador; 
XL - Conselho Diretor do Fundo Municipal Para Construção do Sistema do 

T ratamente de Esgoto; 
XLI 
XLll -

Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual; 
Outros novos Conselhos que venham a ser criados ou ainda aqueles que 
venham em substituição aos já existentes. 

A vedação estabelecida no Art 2• vigorará por 8 (oito) anos. sempre contados da 
data da condenação que deu causa à vedação ou atê o cumprimento da pena, o que 
for maior. 

Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão 
considerados nulos. 

Antes da nomeação. o Poder Executivo poderá informar os dados e o nome indicado 
para o cargo em Conselho Municipal, à Secretaria dos Negócios Jurídicos, ou outra 
que venha substitui-la, à qual poderá caber a verificação de possíveis impedimentos, 
segundo esta lei. 

Parágrafo único - A Secretaria dos Negócios Jurídicos poderá emitir parecer conclusivo de acordo 
com as exigências da presente lei. 

Art. 6° O nomeado, seia titular, suplente ou em substítuiçao, obrigatoriamente antes da 
posse, terá ciência das restrições e declarará por escrito que não se encontra 
inserido nas vedações do art. 2°. 

Parágrafo Único - A falsidade da declaraçao referida no caput deste artigo poderá sujeitar seu autor á 
sanção civil e penal. 

Art 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. 11 

O objeto desta Lei será cumprido a partir da nomeação de novos conselheiros. 

O descumprimento desta Lei sujeitarà os gestores responsáveis direta e 
indiretamente, ás penalidades administrativas conforme lei vigente. 

As despesas decorrentes da execução desta Lei, contará com dotações 
orçamentárias próprias ou suplementadas se necessárias. 

Esta Lei será, pelo Poder Executivo, regulamentada se necessário e no que couber. 

Esta Lei entra em vigor na data d 

Bauru. 21 de fevereiro de 2017. 

ALEXSSÂ 
/,../ _, Prf#;j~~~=:-tt-~A---

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo. na mesma data. 

~f'tlQtJEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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01.DALSPLPM 18/17 

Bauru, 21 de fevereiro de 2017. 

Senhor Prefeíto: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, o Autógrafo e 
os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 20 de fevereiro de 2017: 

Autógrafo nº 

7003 

Decreto nº 

1721 

1722 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria deste Legislativo, que dispõe acerca dos critérios para a nomeação de 
cargos em Conselhos Municipais no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador Milton César de Souza Sardin, que dá denominaçao de 
Rua NELSON SOARES FORTUNATO a uma via pública da cidade; 

de autoria do Vereador Francisco Carlos de Goes, que dá denominação de Praça 
ALFREDO MORENO GIMENES a uma praça pública da cidade e revoga o 
Decreto Legislativo nº 1544, de 17 de junho de 2014. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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À 
Diretoria de Apoio Legislativo 

Tendo em vista a rejeição do Veto Total ao 
Autógrafo nº 7003, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 20 de março de 2017, solicitar 
ao Senhor Prefeito a promulgação da 
respectiva Lei. 
Bauru, 21 de março de 2017. 

ALEXSS ORO BUSSOLA 
President 

Atendido o despacho supra. Segue ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal. 
Baur ~1 de março de 2017. 

\ 

·~A 
Diretora Apoio de Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 34/17 

Bauru, 20 de março de 2017. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos comunicando que o Veto Total 

aposto ao Autógrafo nº 7003, de 21 de fevereiro de 2017, que dispõe acerca dos 

critérios para a nomeação de cargos em Conselhos Municipais no âmbito do Poder 

Executivo e dá outras providências foi rejeitado por unanimidade pelo Plenário 

desta Edilidade, em Sessão Ordinária levada a efeito em 20 de março de 2017. 

Assim, solicitamos a Vossa Excelência que, conforme determina o Parágrafo 6° do 

Artigo 38 da Lei Orgânica do Município, providencie a promulgação da respectiva 

Lei. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSAND Q BUSSOLA 

Pres ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE !'iº 56/17 
P. 9.899/l 7 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 22 de março de 2.017. 

Câmara Mv i1c1pa1 <Je '&iuru 
Diretoria dr \porc Legislauvo 

Z Z MAR. 101 

\ 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei n" 6.899/17, que dispõe acerca dos 
critérios para a nomeação de cargos em Conselhos Municipais no âmbito do Poder Executivo e dá outras 
providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

(' 
1 ' 
. j 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 6.899, DE 22 DE MARCO DE 2.017 
Dispõe acerca dos critérios para a nomeru;ão 
de cargos em Conselhos Municipais no ân1bi10 
do Poder Executivo e dá outras providências. 

()PREFEITO MUNICIPAL DE BAURlJ. nos termos do art 51 <la Lei Orgânica do Munícfpio de Bauru, faz 
saber qt<c a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte L~i: 

/\:1. 1" 

Art. 2'' 

i\ nomi:açào para ca:gos nos Conscihos ~·1uniclpais. descritos no art. 2". § 2" desta lei, passam a ser 
procedidos da s.:guinle maneira. 

Fica vedada a no1ncação para ca;gos c1n Conselhos tv1unícipais no âmbito d\1s órgãos do Poder Execwtivo. de 
pessoas inseridas nas seguintes hipóteses: 

1 • 

li -

111 • 

IV -

V 

VI· 

VI!. 

Vlll -

IX -

Aquelas que tenham contr<J. sua pcs:-:oa representação julgada procedente pela Justiça Ele; tora'., c1n 
decisao transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. crn processo de apuração de 
abuso do poder cconó1nico ou po!itico, desde a conde:'lação atê o transcurso do pra1:0 de S (oito} 
anos: 
Aquelas que tiverem sído condenadas,, cm decisão transi1ada cm julgado ou profc:-ida por órgãn 
judicial colegiado, di.'sde a condenação até o transcurso do p:-azo di: 8 {oito) anos, pclo.s seguintes 
crimes dolosos: 
a) contra a economia popular. a IC pública, a administração pública ou o patrimônio público: 
b l contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os prcv)s~os :l.a 

lei que regula a falência: 
e} contra o meio·ambiente ou a saúde pública; 
d) elcitoraís, para os quais a lei cominc pena prívativa de liberdade: 
e) de abuso de autoridade. nos casos em que houver oondl.'.'nação à perda do cargo ou à 

inabilitação para o exercício de função pública; 
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores: 
g} de tráfico de entorpecentes e drogas afins. racis:no. tortura, terrorismo ou crimes 

hediondos: 
h) contra a vida e a dignidade sexual; 
i) os praticados por orga.1ízaç?lo crimir:osa. quadrilha ou bando. 
1\qu~las que tiverem sido declaradas indignas do oficialato, ou com ele incompatlveis, pelo prato 
de 8 (oíto) anos; 
Aquela<> que tiverem sua<; contas relativas ao exercício de cargos ou funi,.·ões públicas rejeitadas 
por irn.'.gularidade insanâvcl que coníigure ato doloso de ímprobidadc adminístratíva. e por 
d.:cis.\o irrccorrfvci do órgão co:npctc:itc. salvo se esta houver sido suspensa ou anulada _rx;Jo 
Poder Judiciário. apbcar:do·sc o disposto no tnciso II do urL 7l da Constitciçào Federal.<! todo:-1 
os ordenadores de d;;spcsa, sem exclusão de :nandatários que houverem agido nessa condiçán, 
desde a condenação até ü transcurso do prazo de B (oito _l iuHJS~ 
A<Jt:.clas dctc:Horas de cargo na adn1inistração pública dlre1a, indireta ou :.ündadonaL que 
beneficiarem a si ou a terceiros. pelo ahuso do poder econômico ou político, quc fon .. ·1n 
condenados cm deci:;üo transitada en1 julgado ou proferida por órgão judicial colegi<Jdo. desde a 
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos; 
Aquelas que tiverem sido condenadas. em decisão transitada cm julgado ou proferida por órgão 
ço!egiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral. por captação ilícita de si.:Jràgio, por 
doação, captação ou gastos ilicitos de recursos de campanha, ou por çonduta vedada aos agentes 
públicos cm campanhas eleitorais que impliquem ça'\sação do registro o;; diplo1na pelo pr21.o de 
oito anos a çontar da condenação: 
Aquelas que tiverem sido condenadas à suspensão dos direitos p;:;liticHs, em decisão trar1sltuda cm 
julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato dti!oso de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos; 
i\quclas que tiverem sido demitidas do serviço público cm decorrência de processo adnlinistrativo 
ou judií.;ial, pelo prazo de 8(oito) anos, contado da decisão. salvo se o ato houver sido suspenso 
ou anulado pelo Pod..:r Judiciárío; 
Aquelas pessoas fisícas e os dirigentes de pessoas jurídicas. responsáveis por doações eleilorais 
tidas pot ilegais por decisão transitada: cm julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiífa 
Eleitora'., pelo prazo de 08 anos. após .a condenação; 
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X - Aquelas que como Servidor Público. incluindo membrüs da Magistratura e do Ministério Público, 
que forem aposentados con1pulsoriamente por decisão sancíonatórla, c1ue tcnha1n perdido o cargo 
por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de 
processo administrativo disciplinar. pelo prazo de 08 anos; 

Xi • Aquelas que tiverem sido excluída5 do exercício dB profissão por decisão sancionatória do órgão 
profi~sional competente. cm decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 anos. 
salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 

,i\ vedação prevista no inciso II deste anigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definido:. cm h:i 
con:o de :ncnor potencial ofensivo. nem aos l'.rímcs de ação pena! privada. 

Entcndc~sc po:- Conselho f\.1unicipaL para cumprimento desta LeL as s..:guintc:; entidades Jcgal!ncntc 
estabelecidas; 

1 • 
II . 
Ili-
!V -
y. 

C<inselho do Município de Bauru; 
Conselho Municipal de /\limcntaçào Escolar: 
Conselho de Apoio ao Desenvolvimento !\1ur.icipal- CADE.\·L 
Conselho de OriL'Titação do Museu Jiistórico !\.1unicipal de Bauru: 
Conselho dos Direitos Humanos; 
Con~elho tvh.:.nicipal da i\ssistêncta S<Jcial C'."v1r\S: 
Conselho Municipal da Comunidade Negra; 
Conselho }..1un!cipal da Condlçào Fctninina; 
(:onselho Municipal de Política Cultural: 
Conselho f\.1unicipal da DefCsa do Meio An1bicnte de Bauru - COT\1DE\<L\~ 

Conselho Municipal da Educaç:lo: 
Conselho !\·1unicipal da I·labitação: 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa- COMlJPI; 
Conselho 1v1unlcipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CO!V1UDE; 
('nnsclho Municipal de Contribuintes; 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano -- (~0f\.1DlJRB; 
Conselho ~1unicipal de Esportes; 

VI -
VI! -
VIH
lX • 
X
XI· 
XI! 
Xlll -
X!V -
XV
XVl • 
XV!I • 
XV!ll - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de l'v1anutcnção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e \ 1a!orizaçâo do \1agistérío ~ PUNDEI3; 
XIX - C'onselho Municipal de Detesa de /\nin1ais COf\-1UPDi\: 
XX · Conselho Municipal de l)esenvolvimento Rural - CMDR; 
XXI ~ (~onse!ho Municipaí d~ Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas ('.{)Mi\D: 
XXE - ('.onsc!ho f\1unicipal de Saúde~ 
XXU! • t"onsclho Municipal éc Scgurnnça1\!in1cntar e }.;utricionnl Sustentável (~<)MSEA; 

XX!V - ('onsclho Munil:ipal de Usuários do Transporte de Passageiros do Município: 
X X\l - C'üns;;lho tvlunicipa! do Fsporte: 
XXV ! - Con::elho !\1uniçipal dos l)ireilos da ('ríança ..; do Adoll!~cente 
XX\1 JJ - Conselho t\.1un1i:ipal dos Usuários de Água e Esgoto; 
XXVlll - Conselhos Ges:-orcs do Serviço de Saúde; 
XXIX - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru CODEPAC: 
XXX • Conselho Diretor do Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Bauru; 
XXXI - Conselho Gestor do Telccentro Comunitãrio; 
XXXU - Conselho Municipal de Mobilidade; 
XXXIn - Conselho Municipal de Segurança Pública; 
XXXJV - CQnselho Municipal de 1·rànsito: 
XXXV - Conselho Municipal de Türismo COMTUR~ 
XX XVI - c:ons~lhos Tutelares; 
XXXVIJ ~Conselho Interno de Polítk:as de Adtninistração e Rcmuncraç.ão; 
XXXVIB - Conselho Interno de Politicas de .Administração e Remuneração da Educação; 
XXXIX - Conselho Intcrslndical Municipal de Saúde do Trabalhador; 
XL - Conselho Diretor do Fundo M<Jnicipal Para Construção do Siste1na do 1'rutamcnlo de Esgoto: 
XLJ - Conselho t>.1unií;:ipal de 1\tenção à Diversidade- Sexual; 
XLII - (Jutros novos Conselhos que venham a ser criados ou ainda aqueles que v~nham cm substituição 

aos já cxb1cntes. 

2 



PROC. N2 !29,;L- 110 / 
FOLHAS 21 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 6.899/17 

:'\rt. 3° 

Art 4-" 

Art Y' 

Pnrágn:Jo único. 

i\r!. 6" 

r\ vedação estabelecida no Art. 2º vigorará por & (oito) anos, sc1npre contados da data da condenação que 
deu causa à vedação ou atC o cumprimento da pena, o que for maior. 

Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei scrilü considerados nu!os. 

Antes da nomeação, o Poder Executivo poderá informar os dados e o norne indicado para o cargo -:m 
Conselho Municipal, à Secretaria dos Negócios Jurídicos, ou outra que venha subslítul~la, à qual poderá 
caber a verificação de possíveis impedimentos. segundo esta lcL 

A Secrettúia dos Negócios Juddicos poderá emitir parecer conclusivo de acordo corn as cxigêr.cias da 
presente !i:L 

() nomeado, seja titular, suplenti: ou cm substituição, obrigatoriaml'nte antes da posse, terá cíência das 
restrições e decla;ará por escrito que nito se encontra inserido nas vedações do art 2". 

Paragral() único. A falsidade da declaração referida no caput deste artigo poderá sujeitar :;cu au,or à sanção cívil e p.:nal. 

An. 7'' O objeto dcstn Lei será cumprido a partír da nomeação de novos cons..:ihciros. 

Art 8" O descumprimento desta Lei sujeitará os gcston:s responsáveis direta e indiretamente, às penalidades 
administrativa::: confonnc lei vigente. 

:\rt. 9" As despesas decorrentes da execuçilo desta Lei, contará eo1n dotações orçamentárias p~óprias ou 
suplementadas se necessárias. 

1\ri. 10 Esta Lei será, pelo Poder Executivo. regulamentada se necessário e no que couber 

Art. l I Esta Lei entra em vigor na data da sua puA. 
Bauru, 22 de março de 2.017, ! 

I 

Pro.;cto de in!r.:iativa do 
!'ODER LEGISLATJVO 

""'/ 

/\NTONIOC \ 

SEC~ __.-

3 

v 



e niário Oficial de Bauru 
/\ l'\O XXI 1 - Edição 2.807 "'"'"'.bauru.sp.gov.br QUINTA, 23 DE MARÇO DE 2.01 7 DISTIHEH 'K \11 <•R \TI li!.\ 

.\J1. l 

PODER EXECUTIVO 
Clodoaldo Armando Gazzelta 

Prefeito Municipal 

Seção 1 
Gabinete do Prefeito 

:\laria José \1a.iô Jandreicc 
Chefe de Gabinete 

LEIS MUNICIPAIS 
1 11'\" 6 8~8 Dt )6 IH \! \ll!"O Ot" '017 

11t!l«1'1~a '' 1'-.'''(''""º a tÍt•t:/11111r uma'"''ª ,/C' tc1nwo a /:."f/Jrt.'~11 .ILf-X1\'/JRt. 

) - FPP ""' l\1).!tmo.J .Ir..'< a1Kf!'Úln ,{e Oueuo R"11/ fÍl• l lo. 

t) PRfFFITO '\1Lº'\JIC IPAL DF Br\LRL'. IW!t l\'.mlOS lht Jl1, 51 <l~ L~I Orgãmca u~, 

3.1uru. l:tt 5.tb1.·r qlk: :s Ciul\o)fJ ~IUlUi:irul ·'~'º'ou\; de ,,m1.mna.:. rromuJ.c.1 a ~l.'KUinlc k1. 

f·ic.'.l o l· "'~curt\·o :iutor173do :i ôUh.l'"!Jr 3 J·rnrrc~3 AI r ' :\ r\T>HI-- HDAI ('4). 1·1'11 

pelo pr:a"o d~ ~~ 1' mtc qu:11m) mcsC's. :1 \ 'O'\CFS~i\() OI· DJRHT() Rh\L Dl· 

1 '$1) ti.. un1J .m:a 11.)Ci.lhLJJ.i no D1:iotnln lr\Ju~tn.1l I\'. com;' ~L'KUlllh.' dc:.cr1"·:-,4.J: 

S o r º"'· Q u:id r3 2 . JnM. l .61<' 11 IH'itriro lndu\ tri31 I\ . 

l m "'rr...·no ~11u:tdl.I n>..1 l:tdo ímrar. qu3n .:1rou Q.l, da Rua D1m.,~ Si111om:t11. formaJu 

pdJ to alldJd..:- do'i lo•..:-s 11. l ~. 1 ~- 1.t. 15. 1 ''· 17 e 1 R da q~r;, 31 do loti:Jmcnto 

D1~1rih• ludustnal I\'. th.'S1:' c1J01dc 

com l' :.cgu1n1c ro1'°1to p ... ~nrnC1mc•: T""m ink"io num ponhl cr~h3do 

no jlinhJrn..:-nt. d:i rclCriJa Rua Dunas S11noncu1 e JI\ i;;a c11m <1 l<1tc to Jc-.11! p<mtc1 

t..111 ~m~ulv 1n1cn J.: .;J()'f)O"O(r· !<o\.·gut.· lht Jl~l.inci:t <l..: 11,(}0 m,:tr<'' a1 ... • um ponto 

c1tl crn cur\ :i C'1lm dl!!iC11\ l'lh 1cinllhl dt:- l -'.1-' metro'- e raio 

nna J01 Rua D1m;al S1nhmct11 1.:11m J Rua "J.imcn Josc. 

a ~uai foi C"-4Uln.1. Jc")1 ... · ponh1 ~·gi1c pda rcf...-nda 

Ru:t N.11111 .. ·n Jo..,~\ 4uartc1r:iu ~- l.1Jo p.tr. n:t J1:r.1jnc1~t Jc 21,00 m .... ·1ru~ ah.: 1.n.nn.1 

JlOOIC\. dc"ile f)(lnto c::ep.uc cm cur l com de'iCl1\ olumtnto de 1-t J.i 1nc1ro'i e r.>.10 de 

~.<Kl mcm·~ Jtc uutrn Jltlnh>. n.l co luênl'1J cb Rua t-\ilml·n Jo~é com " Rll.1. Chw1s 

R"JonJ(1 J~ \.1JgJ lh.ic:,.qu.in~irjn 03. ad .. , pJr. Cl1m il quJl foi c:i4l11na. JCllC r'QnlO 

1.un,tJ rcr1..::n .. ~~r ;i Pn:fciturJ \ luniç1pal de Bauru. t lnrmc Marrkul~1 n• 1:.111h'I 

Jo 1~ C.J.rtuno d-.· R .... ·g1,tru <k fmÚ\ l'l!I. d.: e.w ru. l'OCOO - nJv--,.c 1,arJt..:1\.nl~IJv pelo 

JJ tfal,1 J;J publa·J,oio U..;s101 h.:1 e ('Ondu;-1.t) rw rnw• max1mo Jc 24 h mie e 

llh:<;t:'. n.·,r-=11J,h1" p, planw. Jflh1\3d<h [\Cio ( ·on ... 1.•lho d ... • ,\po10 ::m Dc~m"h 1111 10 

\1nn1c1p01I - e \[H·~( e ob~C't"\ acfu!- ª" nonna'i urbam'illCl' fixada~ rela Sccrc1ar 

\tun1up:.JI dl!' PIJ.n<.·j;smcm\1. 

f1~.t ..t Conc-,~'5(10nár1..1 ubn~wda J 1n~talJr OJ Jr~a conc-.:J1Ja um raind J .. ft\) nllnllTIO 

2.0<J fdo1s} OlC\r\l~ ~uadr.1CÍ\'S i.Hl<l..:' dei.era 1.,msC.1r o l'k.'lmC: d:l 1>"mprc-~a. '' num~ro da 

Lei qu~ Juton71'U 3 ( Ofü.·..:-s~o. J me1rõltll.'"1 da árc.1 coni.:-t-JuJa. :J mctr:ag:cm Ja ârcJ 3 

:.cr con>truiJot. J dala Jo 1n1..: 10 ... 1crm1110 dJ obrJ Jc1..:nmn.1JJ ~l.1 k1 

O não cun1prnn..:nt11 do -_li:-p...1~ll.' ºº> arl1"'" Jnh:rh1rc:-- dt.:1...-rnunar.i. a fC'4;1";i.l• 

contrJ\O. com .t rcfl>111ui.;l0 dJ MO:-~t ao \1unic.1pio. ~c:rn dm:110 â indcn1•d\. .. io 

rtl3!ô l,."lltCllOflJ'i Jl~la 111troJu.11da~ pclJ ( 'lllCC'~'IO!dna, 1ndi:pcndcnli:mi:ll!C dl.' 

Sl·CRI· r.\RI·\ DF lll·SI 1'\"01\'J~IH;ru1 C0\111\ll(ll. RF"ll.\ 

Prn1cto Jt mid3H'- :.i Ju 

l'<)!JHU·).H l 11l\-<1 

R1.·g1slr-JJ:.t rn.• OcpdnJmcnto Jc C:omun1coh;.io e Ou, um.,·nta(.:.o J.1 Pn:ICilurJ, nu mi:!lm. 

(l,\'.\ ILll.\LlMl\1 Pl:-il!l IRO 

lllR~l(tR llO!lH'\Rl .\\lll> IO l>l·((l~ l l'l'I! ·\~~Il i IJ•J(ll\111'1 \( \11 

1 ti'\'" 6,8QQ O~ i; ll~ \I \R(O IH ;.OI' 

P Y,.YYV /7 l>l\l'I..~(' (f, t't"\ (f tfv_\: e 1 l1'1f0'1 rm-,r li m.•mt•O< Ú1• 4/,• '"H:1J~ t'fll Cott,·~·fh11.\ Jfw111·1jll.ll• 

IM .im/11111 du Po.ff'r r wcwho t" Ja .~dlil\' pn111d1;n, ili\ 

o PRHHT(J Ml"\/ICIP.\I !)~ ll,\ukl' . no<'""'"' do an. 51 dJ 1,-, OrgintCJ d·' 

~lu1111..~1pw c.k' Uauru. fa.1 ,3tk.·r '4UC a< :lm:ua !\1rn1i .. ·1pal apr'-'' ou r rk s.u1c1ona e prvmul~a a SC'~u111i ... Lei 
,\r1 , .. 

,\(1 , .. 

1\ lhtt~:t~ào parJ <.:Jr~11' ~h < •''1~'lh,1s .\1uirn.1p;11s. dc~C'nh'S rK• .Jf'C. :··. ~ ~" Ji':-l.1 

lei. pas'k)m ;i :'!.Cr pm •• ·L:Jiclo:. clJ :'!.Cg.uin1~ m .. mc1r.J. 

Fi\'.::i n·dacl3 a no111c::iç:l'' r3r:1 1!3'1!t'" cm C11n,dho' ~lut11~1f1:.1' no ~mh110 Ou ... 

úr~ào~ Jo PLlodcr 1·'(1.·t.:ull''º· de p~!!-~:l' mscrida.~ na!- segu1nt1.·~ h1potr?>c~: 

1-

"" 

Ili 

1v. 

r\qu~\J~ (lllc." lenham (t11Hr.t \U3 pr<~~OJ n:pr1.·..,ent:l('3o 1ul~JdJ 

pr~X"cdcntc pcl:i .lusti~J FkitMJI, cm Ji.'.'c1s54.1 ttJns1101J3 cm n1JgaU11 t'U 

pnif .. ·nJJ pc.•r úrgJo coh.:g1aJ,1. cm pml·c:i:.o J..: apurJ1,;à\• J<.· Jt.U'.:>tl d41 

pv.k:r ... ·"onõn11 ... u ou 1XJl11i,u. J"'"lk ,J '"·1.m1!....·n.1.,·:1v Jl"'' u tr.in-.1.ur"''' ck• 

pr:110 die S tnito) :ino"; 

•\que la:; que ti\ ercm ~1d1"' -:oodc:1l:1Jas. cm dc.;:1~0 1ronc;113dJ cm 1ul~ado 

\ILI pmtCnJa por or~Jo 1ud1-:1JI cnlcg1aJo. Jc~t.k a l't1nJrnJ~·:·h1 :111: o 

lr'Ull:<i\"llr.o •iil rr.t.111 d1: j.;. fOl lO) 304.l"t. pdt1~ ;:o.1,'~UIOl\:'i ~·rim..:~ (i(ilo~o~ 

JI conlra J ccono1m3 rorubr. :i ri: publ1..-01 . .J a..!nU1ll'lf.J\·.k· 

pUhhc:i ou o patnnuin10 robl icu 

b) C'l,1Hra ~' pJtrimí11uo prn ad11. •• !li~lcma linanü·n·•. ,1 m,·n:Jd11 

de c<.1pHJ1~ i: º' pr('\. l~hl:- n;:i lei que rq;.ula J 1:.il~nl'lJ. 

e) ..:-1u'1r.t. 4.' m~111--a1nhi..:-ntc 11u :i 'Jú<h: púhlica. 

d! .:kilor:u .... p.:ir::i O!- qu3j.; :t lt.'J ~omin1..· r\'ll:l llíl'"3fl\a d..• 

hb.:rJ,1<1<'. 

el 

"' i1 

d .. • abu~1 JC' í.luMnJ;iJ~·. 111•s l."31\\"'S t"m '}u1..• h<nH ,•r conJrnJ,·ài' 

~ pcrdõ> Jo (·Jrg11 •'U .i tnJb1J1IJ\"à,1 rJra o ..:'\.Cí('lCh\ J.: fun.;àu 

puhh1..·.1. 

Jc bv;•~c1n ou ocultaç.11.1 1.k N·n,. dm.:th'' \.: '.ilon: .. : 

de 1rj,JiCc' d~ cntoqlCCtntc"i ~ drni;a~ ;uins. 1a.:1smo. 1.mur:l.. 

1crMnso'k1 ou crnnl!!i h1,'J11mJo~: 

1.·ontr3 ~' ,·1\b ,. J J1t:111Jadc ),:,,u01l: 

(1,. prJt1c~dl1'.'l f"lr fttg.:ini.1a..·.111 cr11)1tn(•:--a. 4\~\lr1J11.1 ,1u N11tll1. 

. \"iud:iir; q~ 11\·..:-r.:m ir;iJ-:> J..,•""braJa<. inl.l1gn:a~ Jo o rh.:i.1latu. ou ,,,m d: 

1ocomr•J.1Í\C'1~. pelo pr.:i11.• de~ tono> Jnoc:; 

A"fut•IJ> qUL' UH'r1,•tn >UJ> 1.·1imas rellll\as ohl o.~·rd,:10 Jc \'.'jrgo:. ou 

fun~<l..:-::i. ~ubli~.t~ r.:1ci1ad~~ P.'' 1rr"~u!Jt1dJtk 1n>Jn.hd qui: c,~nligu1\· 

JlO clolm.,1 tk 1mpruh1d:uk· j~tn11n1"11at1,a . ..: por ,k:1..1'~'' 1n.:-1.·urr1\d 
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PROC. Ni_;J.,~~~.:...;;..~1--
FOLHAS 

Dl.\IWJ OH< 1.\1. ll~ H.\LKI 

\'. 

VI-

do l\1g<1' compc1cn1..:-. ~ho ~~ i:\l<.I h<Hl\>.:r ~1Jn ..,U~(X'll:i.J ou :1nul.adJ 
~leio Poder Jud1c1:ino, apli~lndo-~c- O d1ll'üStO n..:> inc1~0 li d..J 3r1 

'J J..t (.\m:111tui\'J,, Fct\crJI . .:t 10Jm. o:, or4knJJorcs 'k J1..~p..::ii..1. '.>Cnl 

c~du"i3.o de mand:llano"i que hnu\.~rcm agido nt"isa c<'l11J1ção. dc~c 3 

l'OnJ1..·na.,.t~, àk v tr:1n1;t.·urw do pra!tl J,,,. ~ toilol JRU~. 
:\~ucl35 dt.!h!'ntor:i::i J~ l'Jrg,1 nJ Jdmin1,ltdç.fo publu.·.:1 dircra. md1rc1a 
l)U funJa.:1onal, ~Ut! hcncflc1arem 3 SI OU :J tcr1.·~1rtl'li:, ('CIO J~U\O Jo 

pnJcr ... ·.:1111úm11.·,, ou pohttc:o. ljUC forc111 ~·,1nd.::n~ -.:m Jc~1>ào 

lrln)ll3cb "m JUl~ado Ou rroferid:J por org3u JUd1c1J.I colcg13do. desde 
3 i:nnJcn.ai;.'.\,) ate li tral\'i~urso do rr.11u de R (01101 J.OO~. 
t\~u,·l:i') qu ... · 11' crcin s1d(• condcoadJs. 1.·m dc"·1são lr:J11s11:1tJJ cm _1ul~3do 
ou rrofondJ pt•r ,\rgiio ..:olcg1aJu J:1 Ju,tt-,;J Hcitoral. pur 1.rnru"°'ãu 
ck1h•rJI. pur c:1ptJi;io 11" .'HJ de sufr.l~ tu. JXlr doaç5o . .:aplac,·3o 1.•u 
g_3~\0~ 1hci10.ii de r~urço<; de cJ.nipanh3, OU J'IOf C'OndulJ. \ C'dad:t :k.>:

-..g.cntcs r\1blh.·ris cm can1p.1nha., clc11or.11s ~uc 1mpliq~m e.1!1 ... 3Çào do 

rqn'>lr..i uu d1pl1.1ma pelo pra10 d1.· llllo ano!> a ('untar da conckn:.ç5o: 
\ 1J - ..\qu .. :(J, 4u1.· l1\Crcm 'ld(•'-.OJ'\(kn;,t.l.t' .t :-u-,pcn:kiodosJirc1to) polít11.,,h, 

e111 de-.:t11i~1) trJn\1tad.:i cm 1ulgaJo ou ~m,1enda p..1r .lr~ão c,1feg1.'.ldo. 

por .-10 dulu-.o de 1mrrvh1Ja"k ~tJmim..,1ra1i' a t1U1.' 1mroni.: ! .. :-;ão av 
pJtruthlni.• Ç'úblu,.v e c:nnqu.:\. mh:nro 1l1'-.1lo. dt>1.d\'.' J \'1\ndC'nil(:'k' atC o 
transcur<o do pr:110 tk 9 1 oitol .1no~; 

\·11 1. A~ucl.,~ qu1: li\cr ... ·m )1..k• tkm111J • .:~ Jt• ~..:" lfO públiro ,,.m <l.:1..·om.~ct.a 
Jc procc~~o ldnrn11!.lrJ\1ql i'U 1ud1C'131. pelo pra1,l de ~h'1101 anos. 
1.nnwJo ,IJ dL"ci\ân. ""ªI''' ~· ,, ah1 holl\ i..•r siJo su.,r1..·n::-t• ou anula<lt1 

pdo PvJor Jud1<1ór11.1. 
IX - •\1.flh .. ·fa.; í"'"~'as fi.,.1-.:ac; e u"'d1rici:ntc~J.: pcs .. oasjunJicao;;. f\.~ponsa\1.·1s 

por d(IJ.\ t,~:i. dc11ora1s 11dJ) pol' 1lc!!ª'~ p<.lr<kc1s-Ju tranl11l:1da cm iulgadll 
OU prot~rtd:J. por l•r&3o CUIC~13\f11 J3 Ju)-llÇ.1 l·\eitor.1f. Jlelu JU'3/0 dC' 0~ 

J.n<t~. ª!"<'"' a c<1nJc11aç3u. 
X • •\qud:i~~uccomoScr' 1dvr PUbl1co. inelmnd,1 mi'.'mbrvsJa Ma~1slratura 

t: do ~Jini ... t~no Pufihco. 1.j,UC forem .1Jl'O-.Clltadoo1; C1llll1'Uh:ori:>lll~n!C por 
Jl·1.·1sJ11 s.i1k:tl•l1J 1".•rt3. que tenham perdido 1> 1.·.ug1' por scnhmç.i ou que 
1cnh<1m f'Cd1d.o t1ttJncr;.1~·à1..' 011 Jpo .. cntJJoria 1.uluntánJ na pcndêm:1.t 
de pmci:s)I\ adn11n1.,11'atl\o J1:-.:iphnJt, r.;:-lo pra.10 Jc 01.f anos. 

'\I ,\quda.~ que li\ crem !'i:ldu C\duiJ:is do C\C'fCICIO d.J rrofi,.~ào (lOf 

fh.:l·isJll \JIWIOJlalÚfl3 .Jn urg:i<.• proti:t!llOnJl 1.'0lnpt:ICnlC \..'JU dC<.'OITi;Ol.:l~I 

de 1nfr3ção (-11co-rmfisc;1011al. pf'lo pr3l'O de O!< :sn1.1s. s:sh o ~e C'I 310 
hom .. ·r -;1Jo anula<lll ou 'iUSj'k:nso rdo Pod1.:r Judii.:iario. 

A '~dJ~·j,., prc1'-1s1.1 n'' 1nc-1_,,l, li de~h~ J111~1l n;>c1 se aphcJ ;h•$ crime~ rulpi;l~,.,s e 
àqudcs definido~ cm k1 como de menor rotcndJl ofcnsi,-o. nem ao< '°nmc~ dC' a\iO 

p...:n.11 prn ad.t. 
l·ntc-nde.ir:c llOf ('on~lhu \1un1c1rll. parJ cumrmrmntO dC<;;IJ l.tl. 3<;; ~!!.Uln!C'S 
i:nt1d;,idc' lcg:1lm<.'nh.' c .. 1jhcJcc:1Ja!I· 
J • 4. ·ons:clh'1 Jo ~1uruc1p10 Jc UJuru~ 

li · Cun~lho \tu1u1.'lflll de .\litn.:nt:1ç:il' l•\colar: 
III - ' t•O~dhl1 de .'\~111.1 a~1 Ucs\.m.ol"1m-.:nlü Munu .. ·1pal (. :\D .. M. 
J\' - Con'\clho d.: Orien10.;;l,, do \.fuseu l l1\tÓr1co Munic1ral de lburu. 

\:. Con~lho Jm, 0Jr~1rns 1 l umano=-

\' J • ( \Hisclhu ~1un1c1p;'I J:i Assi!iotfncta Social ( ·~1AS. 
\ .11 . (. ·on,cllM ~1un ic1p;,il cl:I Cnnrnmd.>dc '.'olcgra. 
\'Ili . 1. onsclhn ~tun1~1r.:il J.1 Ccllld1ç3o fcmmu\J. 

IX - C\111 ... "·Jhu :'\..tun1 ... 1ral de PohtKa CuhurJI. 
f un ... c/th~ \1unh:1pal UJ Dcfc):t d1l \.t('M Amb1cn1c dc ll.luru 
Cll\Hll'\I \: 

X(· C•n~·lhc.• Mun1c1pal d.a l'<lm:J(.~l•, 

An.J" 

.\11 .... 

·\rt S" 

,\n 6. 

Par.lp:r.tt'oJ Umco 

\n. ':'l' 
An. S" 

,\n Q" 

An 10 
1\11. li 

.\XX· Ct1t1:-:clhn D1n:1nr Jo FunJo \1un1Ltl'JI de M:inu1cn.;.:i.o ihl C'uq\(l 1.k-

H1•mlw:inh 1rl.: Hlurn. 
\\XI. < 'on.sclhn 4. r~tor do lck~cnrro < ·omun113.nn~ 

XX\'.11- ( i-.n!iCllh' \lu111c1pJI Je :\fob1hdt:Hlé. 
X:\Xlll - 4...on:o:c]h(I Munic1pJI de Scgu10Jnça Publica. 
XX:\.J\' - C un~dho f\fun1dp:sl J1.: T ran ... 1tu. 

\'\X\' - ( onselho Mun1c1pal d< Turnnio < l}\fTIJI( 

XX.\\"I - ( ,1n~cll11r's lu1d:1r.:s: 
X.'\:X\'11 • Cunsclho ln1crno de p, ,littc.a!'> 1k .'\dmi111Mra~.;.:in l.' lkmun~r~u;ão · 

'<X.\\'Jll (.ons~lho lntcrno d~ Poliu.:a:.. do: \dm1n1.ii1raç;\o e Rcmut1..:l'J:ç.30 da 

FJucaçao. 
XXXI\: • Cvn:-.:lho lnt..:!")111Jic·al \1unic1pJl J.: SaUJc J,. TraNlh.1Jor 
Xl. (01lSl'lh11 Dm.'IN do FunJo Muni ... 111:11 P.1ra Ct•n1o1n1-.;;\o do S1:-;tl'll\,1 d11 

XI 1-
XLll-

Ír.llami.:-nto JC' f·!r'~Olll, 
l onsclh~• !l.fon1l'1pal «.lc Al\.'1~·3'• u D1,c~1da..Jc Sc\ual. 
(>um.~ nu\ os <.\tn)dlui:t qu"· '\.'nlhlm .i s~r "·ru~h ''" J1nJ:.i ,t~ucl,·) '-f\1\' 

Hnham ,·m \ub-.,11tu1\,·Jo ~'º~ 1ã \.'\1,lcl1l1.""i 
,\ \Cd.1tfão ..:stablr.:k-.:1da nu An ~" '1g\•rar:1 pllT S fouol JIW'» > ... mpfc ronlJd<1'i d:1 

datJ dJ \.:1.mdcna~J1l1 qix Jcu 1..·~rn:W J 'cd,u;j,, \IU .11c l• c.·umpnm.:nlll <lJ p..:nJ. ,. qu .. 
1Hflll:.111rlí 

fodoc;, t>.,, .11oc;, cfew,1Joc cm dc-Sõh..."d1cnl.'.'1.i J \ ,·cd<tçck.ii 1ir~' 1<illJ' nc~t;.i lct ~cdo 

cons1JeraJos nulo\ 
,\nh:o> dl nont('Jt;i'l. n f>1li.icr l·\ccull\ ,., p0Jc1oi 111form.ir 1l:- dJJo~ i.: o n~\111C 111J1('JJ(1 
rar:i \l ":ugo 1r.."tll (. 'on"..:lho Munk1p=il.:) S\.:erctona dl\S '."'11.•g:oc.hl-1; Jum.111.::0\. (Ili outra 

qul.' \\!Oh.a ~Ub~litu1-fa. :\ 4u:ll f'°',)tJt'l'o'.J ('Jber :l \ .:!'ritk:içJ.o J~ pi)~"l\·~I( Ullp..:"Jimen\I'"· 
s ... ·gunJo e-.ta k1. 
.\ Sú~n;l.lrl.1 eh>) ~cgo\· i11S JuriJa·lh (11\(lcra t.:mi1ir rar ... ·c-cr ~·(m{'hl\I\ ,, Ji: .K'Of\1(1 
\:olll J-1; i:xtgênca.J' da prc ...... ·ntc k1 

O nomeado. "'CJ:J 111ular. c.upltntc ou em \ub"!:l1tmçii~1. t'bng311-.11:unl.'.'nt~ .mi!.'.'"' da 
r"lS"C. terá .. ·i~;1tc1:a da!< rc~lrn;tlc~ \.' di:dJrad p.•r -.:scrihl qu,' n:J., «; cnC\lnlf3 1nscntJ,, 
na:- '\.'da\êc-. J\1 ~'n . ~., 

'\ fal~1d.id\? da dttbniçli.J rcfond.1 no caput deste an1go p.xkr:i ~u1~1t:ir ~cu Julor J 
s:mçã<J c1\ 11 e pcn:ll 
(l tlbj~IOdCst..t l_cj "fil -.'.'Umrndo 3 partll da numCa\âC' Jc Ili\\ Os COn:"iClh.:im~ 

O dcsi:umprlmcnw d..:~ta L1o.·1 (UJc11:arl oc. gc ... Hm::' r.:sr(ln;;.á, i.:1~ J1r~·1a .... inJirc1>1m .. ·nt1.·. 
:t~ f'~Oahd.:Jdc"' .3dmm1~tí.\tl\•a~ COnf'"•nn~ lei \'IS:f.:-nlC. 

As dc(p<-so.s JN\trrcntcs d3 e\ceuç~o lkst.1 Lr1. c.·0111::mi i:Pm Jl•TJ.,;ú..:s l'í\':J:mt.·ui.:inJs 
pn•rrn.1> ou )urlcm .. :nl31.fa!io ~ n\."l'.'CS)a11:b 
J:..,\;\ L4·1 s .. ·r;\, pclu PoJ\.'r (;,,·<:utÍ\ u. rc~UIJm~nlad~t S\.' rK't.'\..''"ªriu e l'k.l lJtk.' 1.·uub..·r 
F!iolJ L..:11.·n1r.11.·m dym na d3tJ da ~ua pu~h~;aç:il• 
U.1uru. :?~de mar(·o ôc ~.017 

CL<IDO.'\L [)() ·\RM,\;'>[)() vAl li· rT.\ 

PRHHILI ~TUNICIP•\I 
,\-.;TONI<) C.\R.LOS 1 . .,\R \TS 

SFC. RrT.\RI() DOS "FvOCl<1S ll'IWlll<>S 
PwjCtv <l1..· m11..·i.11i' J fio 
l'Of>H( 1 ('(jlSI .-\TJVll 

Rcg1strnd.l '"' llep3rtJmct1hl d"-(. ,11nw111.·J\:lo e 1 H~umcm:l:-\~j,\ llJ l1relcm1ra. 113 me~nlJ JatJ. 
J) \ -.:11 O ,\I 1 ·\1- l~l l'l'l IHKO 

l>IRl:IOR IJO DI P\R.l ·\~I N 101>1· CO'\.ll l'll ·\~A< 11. IJOCIJW.t••I \Ç \o 

EXTRATOS 
\ li - ("onc;clh,, ~lun1c1p;al dJ Ha~llaç3o. f 6. rROC t'SSO ' º 27 .. 4tl '' • 
XIII · ( un">clho ~1unn.:ipal dJ Pi:s:>~'·' lrJ0~11 C< )Ml'PI. 
XI\ - (\111ltlho ~1u1u..:1pal dt"~ l>m.'1h1'i d3 Pt~s•1t'lJ 1.·,1111 lldk1tnc1.:1 

;\\'. 

'(\ 1. 

X\'11 • 
\.\'Ili 

\1\. 

'\X
XXI-

\:1.11-
X:>.llJ -

X'\f\'. 

,\ \\ -
.\.X\J . 
XX\'11 -

XX\·Jll

:\XJ'\ . 

C<J\1l.DI.. 

\ on)clhn \1umc1ral J1. Cunlnbum1...-:,. 
<°''~"lho '\1un1.:11'3l de DclõCn\Ol\'1menro l rhlno ('! •MJ>L•KH. 

ClmscltN1 ~fon1C'1ral de J-srw1nc-.. 
t on'Sclho Mu111~tpal tJ"· Acompílnhlmn1t1.1 e ( ·ollln'.lk J<I Fund.4.1 de 
'\1~nuh..'fl\.'à<1.: l>c.-.cn\·oh un<:nto do J·n,1110 Fun1lamcntal e \':llor11:1çdo 
d,\ ~fag1s1é1u.' t-t ·Nu .. l:J: 
Cun .. clho '1uni\.:1rJI d.: nct~\.I de •\n11TIJI'.'> CO\IUPn \, 
Cnn .. clho \1uni\.' tp.'.ll de Oc')Cmol\1n1cn10 Rur,;11 <..MOR: 
<""•nsclhu ,\1unic1r::1I de Políu .. ·as Públicas ')Ubrt:" Alcool c llutr.a~ Druga~ 

Ul!\.1,\1>: 

Con~clho ~1Ulll('IJ1.1l Jc S3údc. 
(\1n~dlK• ~funi .. :i('3I de Scguran1rj~t Alímcntar "-' 1\uln\.'lonJI Su)tcnl:l\cl 
n>~ISh\; 

( on(clho ~1u111.:1p3f de L'~uJrio" do Tr~m,ronc de P.'.l\(Jgc1ro' do 
~1un11.1p111. 

< 'on"clho \lunu:::111al d(l l·.,.portc 

( 1•n..,,cJho \1unn:1pal Jo~ D1rcu11' Ja Cn:.in-.·a.: Jo Ad,1(c ... ,·cn1c 
< ·1m(clho \.lunie1p:il dos 1 hiu3rtº' dC' Água,~ l·sgt,10. 
Coni;;dhv' C1..:"Sh.1r.:s do~~" 1~0 de S:>ud.:-. 

l ·un~clh,1 J,· Dcf<')a d,1 PJ1nmlin1v ( ·uhural JC' B.1uru ('f JOt=P,\<.·. 

.. ~.,n._1 .. 1c n:a cs..:1r,lhl <lJ. mclh11 1lJl11t;;IJ p.1rJ ('tlnsccuç5·• Jc .:1nltr:Jh' parJ o h1rni:nm,·1U.• dC' n:fc1~J,l, 

nl ~\l3n111ladc C'\llm:hb anual de __ I~ '' 1n1.: e d<1b mil. 411~tr."\C1.'nt(1s 1.· ~k1,1ihit M.\R\11'1 l·X \l" 04 

e ~.~~H (0110 mil. dul'Cr11os e nmc:ntl '\t\C llt·""· ~11n1orn1c cs1xc1ricai(jÕC" cotHit:>.ntc"' nf1~ \nt\01;; 

1..: VII J,, l·JnJJ n" 18~.'lf," Por'•ª de C'1 

11npon:lnc1~ J~ RS 6~ 9(~/)'7 ,,.:~-.cnta.;: UllO 1111. U\\.'O:.:nto' .. • '"'so;;cni.i r~';'lh .......... I\..' -.;'1.'0t:n°'l r:i.,~nd.,1 

Jc RS .~ill 470.50 llrctcntos {' 5CIC111J .... ~1110 11111. ~nl 

RS ~: 4 ~0.5'? f~u;,itni..cnlos i..' ..iu3rcnt.1..: >ele mil. ~uJtn>1. ..: o:. ... 1rin1.1 r.::11) e "·111~ucnt.1 e :001.'t, ,·.:ntJ\1 -.> 
u 'Jlor lot.:tl Jo {·on1r.110. ra/lh.t JlCI~ qu .. r .1 Clau.,ulJ t)uart:J, 1 ' 1 1 C' a Cl.JtL,ula 5c111n,1. 11cm 1 1 t!l..1 

t:t'111raw nnc.mJI p:nS3m a rcr J.S sqrnmlcs rl·da;;ilcs "-l 1 t ) t º' 1 

f".'lo O~JCfl• Jcsl'tih1 n.1 Clamul;.l Prnncm.1 a unpunjn<:ia .. -'ilnnaJJ ~k S ~; .J '0 . ."7 tt4t1Jll(h.;l..'Oh1..,, e 

~uar1.·n1a (' \('te mil. quatroccnh .. l!r' e: 1rintJ n:-J1.ii e l'ill"IUCOl:l e ... cr.: c.:nl:J\ , .... 1 "'": 1 '. ( ( ).'\' r RA1 .\ '\'l l· 

PJ!!Jl.I J ('01\TR.\T.\Ot\ p.:IJ prC)t;u;ãu dv ll~'fl.l\:11 JCSl'flh• nJ' l.iu,ulJ rnnh;I. 

que scr3 suponad3 pclJ5 dotaçõc) l1rpmcntár1:l~ d..' Mu111 .. ~1p10 d ... • lburo. do (i,1hu1c1c \ >rl.'IC•h• 

,\ SM' \~l l 1H<\: l ~.0.i:'l'~. cnnfn11n1o.· an. 61. pJra~rafu unK11 JJ l ci t·.:J.::r.1111 ~ °'",· i.k ~I JUll~W 
d,· 1 9'1.\ 

Cumpr!das as exigências lcçi<lls 
enc;iminha·sc o presente procei;so 
ao Serviço de Microfilmagem e 
Arqu ivo 

Bauru,, 


