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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 309/18 
P. 58.288/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cãr 'ª'~ Mu 1icipal de Bfluru 
("11retoria dF ~ooio Legislativo 

1 2 SET. 2018 

ENTRADA· 
Hor~ (a)~~*1~ 

Bauru, 06 de setembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 88/18. que altera a Lei 
Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017 (Lei Orçamen a nua!) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exerclcio de 2.018. 

Atenciosas sau es, 

Excelentissimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL. 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
c!i;;1 1..JJ. O 'E.J. 1.fL 
l".ll.:1sfI"õ Tt Z3. 

A'...f:XS$.AJ RO BUSsa.A 
p;;-tE)ltlEiNTE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 88/18 
Altera a Lei Municipal nº 7.007. 
de 11 de dezembro de 2.017 (Lei 
Orçamentária Anual) e autoriza a 
abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do 
exerclcio de 2.018. 

O PREFEITO MUNIClPAL DE BAURU, nos tcnnos 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. lº 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orça1ncnto vigente do Municlpio de Bauru, na unidade 
executara 02.0l.03 (Fundo Social de Solidariedade), no valor de RS 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e 
cinquenta reais). nas dotações orçamentárias: 

1 • Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de Solidariedade). na categoria 
econômica 3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física), no valor de RS 21.450,00 (vinte e um 
mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento vigente do Município de Bauru, 
até o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). da seguinte fonna: 

1 • Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de Solidariedade), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 54 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Os recursos necessários, para atender o art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação dos convênios finnados pelo 
Fundo Social de Solidariedade (Projeto Natal Espetacular e Projeto Costurando o Futuro). 

Os recursos necessários, para atender o art. 2°, decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentárias: 

I. Dotação orçarnentária 06. 182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de Solidariedade), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 57 no valor de RS 12.000,00 
(doze mil reais). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres V creadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
06, setembro, 18 

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros dessa Casa 
Legislativa, o projeto de lei que versa sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e 
cinquenta reais) e transferência no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no orçamento vigente para atender o Fundo Social de 
Solidariedade. 

Tal ajuste visa alterar a LOA para que sejam criadas as categorias ecõnomicas adequadas para os gastos planejados 
com as atividades sociais do fundo, em especial aos projetos .. Costurando o Futuro'' e "Natal Espetacular" que englobam a capacilação de 
agentes multiplicadores para que estes possam disseminar o conhecimento a um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
proporcionando ao municlpio, além de parte da confecção de uniformes escolares, oportunidades de geradores de renda e conscientização 
ambiental. 

lsto posto, acredito ter apresentado os esclarecim tos devi os, a fim de que todos possam ter plena compreensão do 
projeto ora apresentado. 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos 

Atenciosas saudações, 

SERVIÇO DE PF:oci::r;:,·;:: _;:Jr: i' !,".l'l<'' 11'11""' ,, 
• • ...... ~ ...... \,.> -~·..J··· ,_.\..,l 

Encamlnhar' Co;.:iss~ do: 
n"'•·-"'"'•"''" .. •~'"'"'"'°"' 

•----·-·•-••M<""-·"•u ·'"'"''~''"'"•• •·•·•"••' ,.,. ..... 
---------·---................ O'h ...... ,._. .......... ,.._ .. 

OBUSSOLA 

2 
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~timanzkio~ atUa 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

resente processo o Vereador: 

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

SAO PAULO 

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 

18 de setembro d ata . 
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C9RAÇÃODE 
SAOPAULO 

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 escrutinio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

\ 

Sala de Reuniões, em 

18 de setembro de 2018. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 cpRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

NÃ · Rei ter do pres te processo o Vereador: 

. ~d~ 
Em -11'! de _,,...<'-'v&i-""L/TI,"°"-'..LU/.k-&.L..::l.."'--- de 2018. 

7~ 
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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 escrutlnio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
19 de setem rode 2018. 

TENEDINE MERINO 

Relator 
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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. 

RICHA 
Relator 

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

t: o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de setembro de 2018. 

/J é/ --LUIZ~RLOS RODRIGUES BARBOSA 
Presidente 

ERTOMEIRA 

Membro 
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~tÍ/l'UVakuc~ ~ ~aunt 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - 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 24 de 

setembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

ALEXSSAND · O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 
para posterior arquivo. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

J~~A 
Diretora de Apoio Legislativo 

\ 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 



• 
? ~~;;;·-~?l!t __ ~

~~~F & BfftuVà~=\\l-·-~ 
Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

• 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7231 
De 25 de setembro de 2018 

Altera a Lei Municipal nº 7007, de 11 de dezembro de 2017 (Lei 

Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exerciclo de 2018. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art 4° 

Art 5° 

Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do 
Município de Bauru, na unidade executara 02.01.03 (Fundo Social de Solidariedade), 
no valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta reais), nas 
dotações orçamentárias: 
1 - Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de 

Solidariedade), na categoria econômica 3.3.90.36.00 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física), no valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). 

Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento 
vigente do Municlpio de Bauru, até o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), da 
seguinte forma: 
1 - Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de 

Solidariedade), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 54 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

Os recursos necessários, para atender o art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação 
dos convênios firmados pelo Fundo Social de Solidariedade (Projeto Natal 
Espetacular e Projeto Costurando o Futuro). 

Os recursos necessários, para atender o art. 2°, decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias: 
1- Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de 

Solidariedade), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 57 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 25 de setembro de 201 B. 

1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~IRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 178/18 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinéria e 
Extraordinérias levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 24 de setembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7227 

7228 

7229 

7230 

7231 

7232 

7233 

7234 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Municfpio de Bauru e dé outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem 
móvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da 
Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; altera dispositivos do art. 11-A da Lei nº 
3601, de 27 de julho de 1993, acrescentado pela Lei nº 6053, de 14 de abril de 
2011 e dé outras providências (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos, através 
de transposição, no orçamento do Municfpio, exercfcio de 2018; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 
2017 (Lei Orçamentéria Anual) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exercfcio de 2018. 
de autoria desse Executivo, que altera a redação da allnea "a" do art. 1° da Lei 
nº 6762, de 03 de março de 2016, que autoriza o Executivo a ceder o uso de 
bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que cria 70 (setenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Bésica - Especial no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salérios - PCCS da Educação, Lei nº 5999, de 30 
de novembro de 201 O; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos, através 
de transposição, no orçamento do Municfpio de Bauru, exercfcio de 2018; 

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

ALEXSSANDR1 BUSSOLA 
Preside te 

Excelentfssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

1\ 

!
1 ~iº#Jf'f&Protoc~o: P M ~· 
pa no dia ~e; IS!Q/. 

b' -RONALDOJO~~ 
Ghefe do Serviço de Procedimentos teglslatlvos 
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PROC. NI 

FOLHAS ~,~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 335/18 
P. 58.288/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 26 de setembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.121/18, que altera a Lei 
Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017 (Lei Orçamentária ai) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exercicio de 2.018. 

Atenciosas saudações 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.121. DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 
Altera a Lei Municipal nº 7.007, de 11 de 
dezembro de 2.017 (Lei Orçamentária Anual) e 
autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exercício de 
2.018. 

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

Art. 1º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente do Município de Bauru, na 
unidade executara 02.01.03 (Fundo Social de Solidariedade), no valor de R$ 21.450,00 (vinte e um mil, 
quatrocentos e cinquenta reais). nas dotações orçamentárias: 

l • Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de Solidariedade), na categoria 
econômica 3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica). no valor de R$ 21.450,00 (vinte e 
um mil. quatrocentos e cinquenta reais). 

Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento vigente do Município de 
Bauru, até o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), da seguinte forma: 

1 • Dotação orçamentária 06.182.0013.2.058 (Manutenção do Fundo Social de Solidariedade), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), fieha orçamentária 54 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). 

Os recursos necessários para atender o art. !º,decorrem de excesso de arrecadação dos convênios firmados pelo 
Fundo Social de Solidariedade (Projeto Natal Espetacular e Projeto Costurando o Futuro). 

Os recursos necessários para atender o art. 2º. decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentárias: 

l • Dotação orçamentária 06.182.00lJ.2.058 (Man n o do Fundo Social de Solidariedade), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Mate · 1 Pe anente), ficha orçamentária 57 no valor de R$ 
12.000,00 (doze · 

Esta Lei entra 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTlVO 
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