
Projeto de Lei nº 115/18, que autoriza a 
suplementação de recursos por meio de 
transposição, no orçamento do Município de 
Bauru, exercício de 2018. (Sagra) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 394/18 
P. 66.923/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu iicipal de 8'iuru 
Diretoria de \po1c Legislativo 

O 7 NOV. 1018 

r 

E,t>} f RA\ ~ 
Hor~(aj 

Bauru, 05 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 115/18, que autoriza a 
suplementação de recursos por meio de transposição, no orçamento do icípio de Bauru, exercício de 2.018. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
d!a l'l-/ILJ I~ 
t1m: 11,. [! ! !j 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
ViEôS. ENTE 
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P. 66.923/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 115/18 
Autoriza a suplementação de 
recursos por meio de transposição. 
no orçamento do Município de 
Bauru, exercício de 2.018. 

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. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação de recursos por meio de transposição, no Orçamento vigente do 
Município de Bauru, até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da seguinte fonna: 

I - Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo) ficha orçamentária 786 no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

II. Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) ficha 
orçamentária 787 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

III - Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo) ficha orçamentária 788 no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 

IV - Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) ficha orçamentária 
789 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Os recursos necessários para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial na dotação orçamentária: 

1- Dotação orçamentária 20.608.0012.2055 (Infraestrutura Rural), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), Ficha orçamentária 791 no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
05, novembro, 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 transposição de recursos no orçamento vigente para atender os encargos da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

Tal ajuste visa suprir o orçamento para atender os valores referentes: 

• Ajuste na ficha de Otimização de Recursos de Pequena Monta (Adiantamentos) no valor total de R$ 
40.000,00 (quarenta mil de reais), para atender as despesas da secretaria com constantes reparos e 
manutenções na frota da secretaria; 

• Adequação de fichas de Apoio ao Desenvolvimento Rural no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
para despesas bãsicas da secretaria. 

Isto posto, acredito ter apresentado os esclareciment evidos, a fim de que todos possam ter plena 
compreensão do projeto ora apresentado. 

Atenciosas saudaç 

SERVIÇO DE PROCEDIMEM'OS LEGISLATIVOS 
Encaminhar às Comissões de: 

aj:eo.. -----

Em.~ .............. 1~1~~'.-.'1---
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

No~Relator do sente processo o Vereador: 



r------.---
PROC. Ne '2-l .(<6. 
F ~-- -

• 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO 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 

13 de novembro de 2018. 
( 



• CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

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. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de novembro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

esente pro esso o Vereador: 

• 
EmJ1de ~~ de 2018 . 

• 
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q>RAÇÃODE 
SAOPAULO 

.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 
14 de novem rode 2018. 

ERTOMEIRA 
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Praça D Pedro li 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!_)RAÇÃO OE 

. ' SAO PAULO 

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. 

Relator 

MARCOSAN 
Membro 

Assim, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

LUIZC 

Sala de Reuniões, em 
14 de novembro de 2018. 

RBOSA 

Presidente 

Membro 

Membro 

P~daPai.tlat 
DIB orm de Sua. 
Dla.!iJ..l.lJ..Ltàals. '.l-" 

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

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 20 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 26 de 

novembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e ofício, aguardando-se a publicação da 

Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

~bt-~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 
. ' SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7261 
De 27 de novembro de 2018 

Autoriza a suplementação de recursos por meio de 

transposição, no orçamento do Municlpio de Bauru, exerclcio 
de 2.018. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação de recursos por meio de transposição, no 
Orçamento vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) da seguinte forma: 
1 -

li -

111 -

IV-

Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo) ficha orçamentária 786 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais); 
Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica) ficha orçamentária 787 no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais); 
Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento 
Rural), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo) ficha 
orçamentária 788 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento 
Rural), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica) ficha orçamentária 789 no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 

Os recursos necessários para atender o art. 1 º decorrem de anulação parcial 
na dotação orçamentária: 
1 - Dotação orçamentária 20.608.0012.2055 (Infraestrutura Rural), 

categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), Ficha 
orçamentária 791 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ºFl>.',~ 
RONALDO Jol.f;cHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
' SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM 204/18 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária 
levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de novembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7258 

7259 

7260 

7261 

7262 

Decreto nº 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que disciplina o uso, a construção e a manutenção dos 
passeios e logradouros públicos no Municlpio de Bauru (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Municlpio 
para o exerclcio de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Aditivos aos Termos de Fomento, ás Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposição, no orçamento do Municlpio de Bauru, exerclcio de 2018; 
de autoria deste Legislativo, que obriga a permanência de uma pessoa próxima às 
cancelas para liberação de veicules, especialmente a fim de auxiliar pessoas com 
deficiência, idosas ou algum tipo de dificuldade para alcance dos dispositivos de 
abertura das mesmas. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara, que dà denominação de Rua HENRIQUE 
MINGARDI a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Camara, que dá denominação de Rua SANTOS MORENO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Rua ARMANDO CAFFIÕO 
a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria da Mesa da camara, que dá denominação de Rua LUIZ PEREIRA DA 
SILVA a um prolongamento de via pública da cidade; 
de autoria de Todos os Vereadores, que dá denominação de ClOLIA MARTINS ao 
Centro Dia do Idoso do Núcleo Habitacional Mary Dota. 

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

ALEXSSANDR > BUSSOLA 
Presid• nte 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

OflclO' ----1Protocokl.-:----
~o no d~--'--'~ 

RONALDO JOSt SCHIAVONE 
Chefe do Serviço de Procedlm•ntos Loglsl•tlvos 
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OF. EXE N' 440/18 
P. 66.923/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 27 de novembro de 2.018 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal n' 7.149/18, que autoriza a 
suplementação de recursos por meio de transposição, no orçamento d un ípio de Bauru, exercício de 2.018. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.149. DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.018 
Autoriza a suplementação de recursos por meio de 
transposição, no orçamento do Município de 
Bauru, exercicio de 2.018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos 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. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação de recursos por meio de transposição, no Orçamento vigente do 
Municipio de Bauru, até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da seguinte forma: 

1 - Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo) ficha orçamentária 786 no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

II - Dotação orçamentária 20.608.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) ficha 
orçamentária 787 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

Ili - Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo) ficha orçamentária 788 no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 

IV - Dotação orçamentária 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) ficha orçamentãria 
789 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Os recursos necessârios para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial na dotação orçamentãria: 

1 - Dotação orçamentária 20.608.0012.2055 (Infraes ra Rural), categoria econômica 
4.4.90.5 I (Obras e Instalações), Ficha orçam ária 791 no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 

Bauru, 27 de novembro d 

EVERSON 
SECRETÁRIO DE ECON 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpr!das as cxlgõncfas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de MicrofilmJgem e 
Arquivo
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Bauru ... .._ •• J ... 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma ~ata. 
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