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Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu iicipal de Bauru 
Diretona de .\polo Legisla\Jvo 
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Bauru, 20 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 127/18, que autoriza a 
suplementação de recursos através de anulação e suplementação no orçamento exercício de 2018 (Lei Municipal nº 
7 .007, de 11 de dezembro de 2.017) e dâ outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L 
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P. 68.995/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 127/18 
Autoriza a suplementação de 
recursos através de anulação e 
suplementação no orçamento 
exercício de 2018 (Lei Municipal nº 
7.007, de 11 de dezembro de 2.017) 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Fica autorizada a suplementação através de anulação de recursos no orçamento vigente do Município de 
Bauru, até o valor de R$ 33.322.136,54 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e trinta e seis 
reais e cinquenta e quatro centavos), nas seguintes dotações orçamentárias: 

1 -

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

XI -

XII -

04. 122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo). categoria econômica 3. l.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 19 no valor de R$ 1.604.757,17 (um milhão, seiscentos e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 30 no valor de R$ 472.616,87 (quatrocentos e setenta e dois mil e 
seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 80 no valor de R$ 1.150.266, 13 (um milhão e cento e cinquenta mil e 
duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 90 no valor de R$ 422.834,70 (quatrocentos e vinte e dois mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). 
04.123.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 296 no valor de R$ 395. 752,98 (trezentos e noventa e cinco mil e 
setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). 
04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros), 
categoria econômica 3.3.90.47 (Obrigações Tributárias e Contributivas), ficha orçamentária 306 
no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 
10.301.0007.2.030 (Salários e Benefícios dos Servidores), categoria econômica 3.1.90. l l 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 337 no valor de R$ 
9.999.975,29 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e vinte e nove centavos). 
10.301.0007.2.030 (Salários e Benefícios dos Servidores), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 347 no valor de R$ 
2.944.070,21 (dois milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e setenta reais e vinte e um 
centavos). 
10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos Serviços de 
Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 354 no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.l l (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 365 no valor de R$ 726.189,37 (setecentos e vinte e seis mil e cento e 
oitenta e nove reais e trinta e sete centavos). 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 376 no valor de R$ 135.118,20 (cento e trinta e cinco mil e cento e 
dezoito reais e vinte centavos). 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 400 no valor de R$ 779.564,32 (setecentos e setenta e nove mil e 
quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 
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XIII - 15.451.0020.2.089 (Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica lntraorçamentãrio), ficha orçamentária 439 no 
valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

XN - 15.452.0011.2.052 (Manutenção da Iluminação Pública), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 445 no valor de R$ 
3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). 

XV - 15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 455 no valor de R$ 115.975,18 (cento e quinze mil, novecentos e 
setenta e cinco reais e dezoito centavos). 

XVI- 15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 465 no valor de R$ 262.762,46 (duzentos e sessenta e dois mil e 
setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos). 

XVII - 08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 484 no valor de R$ 542.165,96 (quinhentos e quarenta e dois mil, 
cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

XVIII - 08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 495 no valor de R$ 1.823.261,24 (um milhão e oitocentos e vinte 
e três mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos). 

XIX - 08.244.0009.2.034 (Gestão de Contratos), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica lntraorçamentário), ficha orçamentária 507 no valor de R$ 
1. 700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). 

XX - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 579 no valor de R$ 240.689,82 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). 

XXI - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 589 no valor de R$ 604.417,16 (seiscentos e quatro mil e 
quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centavos). 

XXII - 18.542.0015.2.066 (Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intraorçamentário), ficha orçamentária 619 no 
valor de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais). 

XXIII - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 665 no valor de R$ 170.528, 72 (cento e setenta, quinhentos e 
vinte e oito reais e setenta e dois centavos). 

XXIV - 13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 717 no valor de R$ 279.483,59 (duzentos e setenta e nove mil e 
quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). 

XXV - 14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 743 no valor de R$ 496.757,71 (quatrocentos e noventa e seis mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). 

XXVI - 14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo). categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 753 no valor de R$ 158.401,45 (cento e cinquenta e oito mil e 
quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos). 

XXVII - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territoríal, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros · Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 780 no valor de R$ 88.201,32 (oitenta e oito mil duzentos e um 
reais e trinta e dois centavos). 

XXVIII - 23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 802 no valor de R$ 108.573,83 (cento e oito mil, quinhentos e setenta 
e três reais e oitenta e três centavos). 
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23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros ~ Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 814 no valor de R$ 89.957,80 (oitenta e nove mil e novecentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos). 
28.846.1000.0.008 (Precatórios Alimentícios), categoria econômica 3.3.90.91 (Sentenças 
Judiciais), ficha orçamentâria 871 no valor de R$ 427.080,04 (quatrocentos e vinte e sete mil e 
oitenta reais e quatro centavos). 
28.846.1000.0.010 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 3.3.91.97 (Aporte para 
Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), ficha orçamentária 876 no valor de RS 24.735,02 
(vinte e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). 
28.846.1000.0.019 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 3.3.90.91 (Sentenças 
Judiciais), ficha orçamentária 877 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Os recursos necessãrios para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentârias: 

I -

II -

III -

IV -

V-

VI -

VII -

Vlll -

IX -

X-

XI -

XII -

XIII -

XIV-

XV-

04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 30 no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). ficha 
orçamentária 36 no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 37 no valor de RS 12.000,00 (doze mil 
reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 38 no valor de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 40 no valor de 
R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 58 no valor de R$ 45.800,00 
(quarenta e cinco mil e oitocentos reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 59 no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 61 no valor de 
R$ 59.370,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e setenta reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 76 no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração), categoria 
econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 77 no 
valor de R$ 29.999,00 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e nove reais); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 90 no valor de R$ 12.350,28 (doze mil e trezentos e cinquenta 
reais e vinte e oito centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 
- Intraorçamentário), ficha orçamentária 92 no valor de R$ 57.260,02 (cinquenta e sete mil e 
duzentos e sessenta reais e dois centavos); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 96 no valor de RS 21.500,00 (vinte e um 
mil e quinhentos reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 97 no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 98 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 
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XVI- 04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 99 no valor de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 

XVII - 04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.9.0.30 (Material de Consumo), ficha orçamentâria 301 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um 
mil reais); 

XVIII - 04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 302 no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XIX - 04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, ln), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 305 no valor de 
R$ 165.545,24 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e 
quatro centavos); 

XX - 04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 309 no valor de 
R$ 108.055,41 (cento e oito mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos); 

XXI- 10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 310 no valor de R$ 90.364,88 
(noventa mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); 

XXII- 10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 311 
no valor de R$ 1.229.862,92 (um milhão e duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e 
sessenta e dois reais e noventa e dois centavos); 

XXIII- 10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 312 no valor 
de R$ 72.230,20 (setenta e dois mil e duzentos e trinta reais e vinte centavos); 

XXIV - 10.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento), categoria 
econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita), ficha orçamentária 
324 no valor de R$ 120.400,92 (cento e vinte mil e quatrocentos reais e noventa e dois 
centavos); 

XXV - 10.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento), categoria 
econômica 3.3.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), ficha orçamentária 327 no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

XXVI - 10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistencia), categoria econômica 3.3.50.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 332 no valor de R$ 
247.378.73 (duzentos e·quarenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais e setenta e três 
centavos); 

XXVII - 10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), categoria econômica 3.3.50.43 
(Subvenções Sociais), ficha orçamentâria 334 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais); 

XXVIII - 10.301.0007.2.030 (Salârios e Beneficios dos Servidores), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentária 347 no valor de R$ 
542.081,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e oitenta e um reais); 

XXIX - 10.301.0007.2.03 l (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos Serviços de 
Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 348 no valor 
de R$ 390.443,50 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta 
centavos); 

XXX - 10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos Serviços de 
Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha 
orçamentária 354 no valor de R$ 287.299,09 (duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e noventa 
e nove reais e nove centavos); 

XXXI - 03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 376 no valor de R$ 470.153,27 (quatrocentos e setenta mil e cento 
e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos); 

XXXII - 03.091.0001.2.00I (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentâria 38I no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

XXXIII - 03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçarnentâria 382 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 
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XXXIV - 03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentãria 383 no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XXXV - 15.122.0010.2.044 (Manutenção do Patrimônio Imobiliário), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 384 no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais); 

XXXVI - 15.331.0010.2.042 (Segurança do Trabalho), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 388 no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais); 

XXXVII - 15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 397 
no valor de R$ 669,01 (seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo); 

XXXVlll - 15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 403 no valor de R$ 220.000,00 (duzentos 
e vinte mil reais); 

XXXIX - 15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 404 no valor de 
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); 

XL - 15.451.0010.1.008 (Investimento em Materiais Permanentes), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 1050 no valor de R$ 361.404,00 
(trezentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quatro reais); 

XLI - 15.451.0010.1.009 (Investimento em Redes de Captação, Contenção e Drenagem), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 412 no valor de R$ 149.990,00 
(cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais); 

XLII - 15.451.0010.1.028 (Desapropriações), categoria econômica 4.4.90.61 (Aquisição de Imóveis), 
ficha orçamentária 416 no valor de R$ 315.553,80 (trezentos e quinze mil e quinhentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos); 

XLill - 15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 417 no valor de R$ 898.242,18 (oitocentos e noventa e oito mil e 
duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos); 

XLIV - 15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 418 no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e 
nove mil e quinhentos reais); 

XLV - 15.451.0010.2.043 (Serviços Técnicos), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 421 no valor de R$ 73.995.84 (setenta e três 
mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos); 

XLVI- 15.451.0010.2.045 (Manutenção de Confecção de Pré-Moldados), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 422 no valor de R$ 74.969,60 (setenta e 
quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); 

XLVII - 15.451.0010.2.046 (Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco e Recape), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 426 no valor de R$ 
3.249.616, 75 (três milhões e duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e 
setenta e cinco centavos); 

XLVIII- 15.451.0010.2.048 (Manutenção dos Serviços de Drenagem), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 430 no valor de R$ 52.771,68 (cinquenta e dois mil 
e setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos); 

XLIX - 15.451.0010.2.050 (Manutenção de Obras Viárias), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 434 no valor de R$ 12.908,6I(doze mil e novecentos e oito reais 
e sessenta e um centavos); 

L - 15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública). categoria econômica 4.4.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 440 no valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta 
mil reais); 

LI- 15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria econômica 4.4.90.5í 
(Obras e Instalações), ficha orçamentãria 441 no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta 
mil reais); 

LI! - 15.452.0011.2.051 (Gestão de Contratos de Iluminação Pública), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 442 no valor de R$ 1.343.600,00 (um 
milhão e trezentos e quarenta e três mil e seiscentos reais); 

Lili - 15.451.0010.1.007 (Investimento em Infraestrutura), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e 
Instalações), ficha orçamentária 448 no valor de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil 
reais); 
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04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 452 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros . Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 453 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais); 
I 5.451.0001.2.00I (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente · Territorial, Social e 
Administrativo). categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica). ficha orçamentária 465 no valor de R$ 45.230,40 (quarenta e cinco mil e duzentos e 
trinta reais e quarenta centavos); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentâria 473 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 474 no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais); 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente • Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Juridica), ficha orçamentária 488 no valor de R$ 24.059, 17 (vinte e quatro mil e cinquenta e 
nove reais e dezessete centavos); 
08.244.0001.2.00I (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente · Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 495 no valor de R$ 23.555,79 (vinte e três mil e quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos); 
08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentâria 499 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais); 
08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 500 no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
08.244.0009.I.006 (Construção e Ampliação de Unidades de Atendimento), categoria 
econômica 4.4.90.51 {Obras e Instalações), ficha orçamentária 501 no valor de R$ 299.289,52 
(duzentos e noventa e nove mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); 
08.244.0009.2.033 (Apoio a Projetos Sociais), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 505 no valor de R$ 1.057,94 (um mil e cinquenta e sete reais e 
noventa e quatro centavos); 
08.243.000!.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros ServiÇos de Terceiros· Pessoa Juridica), ficha orçamentâria 510 no valor de 
R$ I2.000,00 (doze mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), categoria 
econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 5I2 no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), categoria 
econômica 3.3.90.30 {Material de Consumo), ficha orçamentâria 5I4 no valor de R$ 9.000,00 
(nove mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 515 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), categoria 
econômica 4.4.50.42 (Auxilios), ficha orçamentária 517 no valor de R$ 19.995,00 (dezenove 
mil e novecentos e noventa e cinco reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentâria 5 I 9 no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
08.243.0009.2.040 {Atendimento da Rede de Proteção Social Especial na), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentâria 520 no valor de R$ 100.000,00 {cem mil 
reais); 
08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 525 no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais); 
08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentâria 527 no valor de R$ 166.000,00 (cento e 
sessenta e seis mil reais); 
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LXXIV - 08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 535 no valor de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 

LXXV - 08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 545 no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais); 

LXXVJ - 08.244.0009.2.039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 553 no valor de R$ 215.651,55 (duzentos e 
quinze mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); 

LXXVll- 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 586 
no valor de R$ 108.791,13 (cento e oito mil e setecentos e noventa e um reais e treze centavos); 

LXXVIII - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 589 no valor de R$ 518.716,09 (quinhentos e dezoito mil e 
setecentos e dezesseis reais e nove centavos); 

LXXIX- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 597 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

LXXX- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 598 no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais); 

LXXXI- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 599 no valor de R$ 102.298,45 
(cento e dois mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos); 

LXXXU - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 600 no valor 
de R$ 85.676,67 (oitenta e cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos); 

LXXXIII - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 602 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais); 

LXXXIV - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), categoria econômica 
4.4.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 603 no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXV - 18.541.0015.J.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 604 no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXVJ - 18.541.0015.2.063 (Alimentação dos Animais do Parque Zoológico), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 605 no valor de R$ 25.596,00 (vinte e 
cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais); 

LXXXVJI - 18.541.0015.2.064 (Manutenção e Operação de Áreas Verdes, Praças, Parques), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 609 no valor 
de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); 

LXXXVJIJ - 18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). ficha orçamentária 611 no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

LXXXIX- 18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 612 no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais); 

XC- 18.541.0015.2.072 (Manutenção de Espaços para Descarte Consciente), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 614 no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XCI - 18.542.0015.1.016 (Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 616 no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três 
mil reais); 

XCJI - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 627 no valor de R$ 1.898, l O (um mil e oitocentos e 
noventa e oito reais e dez centavos); 

XC[JJ - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econômica 4.4.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 629 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
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XCJV - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econom1ca 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentãria 632 no valor de R$ 32.873,26 
(trinta e dois mil e oitocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos); 

XCV - 18.542.0015.2.071 (Manutenção do Viveiro Municipal), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentãria 633 no valor de R$ 995,33 (novecentos e noventa e 
cinco reais e trinta e três centavos); 

XCVI - 18.543.0015.2.067 (Recuperação de Áreas Degradadas), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica), ficha orçamentãria 636 no valor de R$ 5.700,00 (cinco 
mil e setecentos reais); 

XCVII - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal I Estudos de Politicas de Animais 
Domésticos e Silvestres), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentãria 651 no valor de RS 6.000,00 (seis mil reais); 

X CV III - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal I Estudos de Politicas de Animais 
Domésticos e Silvestres), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentãria 652 no valor de RS 3.995,00 (três mil e novecentos e noventa e 
cinco reais); 

XCIX - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentãria 662 
no valor de RS 48.494,63 (quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta 
e três centavos); 

C - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros · Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 665 no valor de R$ 49.644,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e 
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quarenta e quatro reais); 
27.811.0014.1.013 (Construção e Ampliação de Unidades Esportivas), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentãria 673 no valor de R$ 308.815,99 (trezentos e 
oito mil e oitocentos e quinze reais e noventa e nove centavos); 
27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentãria 676 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais); 
27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 678 no valor de R$ 
48.294,00 (quarenta e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais); 
27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentãria 679 no valor de R$ 19.000,00 
(dezenove mil reais); 
27.813.0014.2.061 (Lazer), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentãria 683 no valor de R$ 30.388,60 (trinta mil e trezentos e oitenta e 
oito reais e sessenta centavos); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), categoria 
econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentãria 685 no valor de R$ 562.000,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil reais); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentãria 687 no valor de R$ 
115.889,38 (cento e quinze mil e oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 1088 
no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); 
13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviãria), categoria econômica 4.4.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 690 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.391.0016. 1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviãria), categoria econômica 4.4.90.51 
(Obras e Instalações), ficha orçamentária 692 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros . Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentãria 717 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
- Intraorçamentãrio), ficha orçamentãria 719 no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e 
novecentos reais); 

CXllJ - 13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria econômica 4.4.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentãria 725 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

8 



Ref. PL. 127/18 

• 

• 

CXIV • 

CXV-

CXVI-

CXVII-

cxvm. 

CXIX · 

CXX-

CXXI· 

CXXll· 

CXXIII • 

CXXIV · 

CXXV-

CXXVI • 

1 PP.OC. N" z?=tt~~-=·· ~-
FOLHAS 1. . : ···-.·~A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria econômica 4.4.90.51 
(Obras e Instalações), ficha orçamentária 727 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
13.392.0016.2.077 (Formação e Difusão Cultural), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros . Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 731 no valor de R$ 42.657,51 
(quarenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), categoria econômica 
3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha orçamentária 735 no valor de R$ 
49.000,00 (quarenta e nove mil reais); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros . Pessoa Jurídica), ficha orçamentãria 736 no valor de 
R$ 139.316,40 (cento e trinta e nove mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos); 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente · Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 750 
no valor de R$ 152.219,84 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e 
quatro centavos); 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente • Territorial, Social e 
Administrativo). categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros · Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 753 no valor de R$ 238.849,48 (duzentos e trinta e oito mil e 
oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos); 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente). ficha 
orçamentária 758 no valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais); 
15.244.0019.1.021 (Ampliação de Centros Comunitários), categoria econômica 4.4.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 761 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais); 
15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias). categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 763 no valor de R$ 33.450,00 (trinta e 
três mil e quatrocentos e cinquenta reais); 
15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias). categoria econômica 
3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita), ficha orçamentária 764 no 
valor de R$ 16.540,00 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta reais); 
20.605.0012.2.054 (Fomento ao Abastecimento Alimentar), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 768 no valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais); 
20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente · Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.08 (Outros Beneflcios Assistenciais do Servidor e 
do M), ficha orçamentária 775 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 
20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente . Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 777 
no valor de R$ 26.186,88 (vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos); 

CXXVU - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente • Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 780 no valor de R$ 18.516,63 (dezoito mil e quinhentos e 
dezesseis reais e sessenta e três centavos); 

CXXV111 · 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente · Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 785 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

CXXIX - 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$ 38.833,33 
(trinta e oito mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

CXXX · 20.608.0012.2.055 (Infraestrutura Rural), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 791 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

CXXXI · 19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha orçamentária 798 no valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais); 

CXXXII · 19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 799 no valor de R$ 43.000,00 
(quarenta e três mil reais); 

9 



Ref. PL. 127118 

• 

• 

\ ~~~~:· ti!:: : i ] 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CXXXIII - 23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente • Territorial, Social e 
Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentâria 819 no valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais); 

CXXXIV- 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentâvel do Turismo, Empreendedorismo e Relação 
do Trabalho), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentâria 823 no 
valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); 

CXXXV - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentâvel do Turismo, Empreendedorismo e Relação 
do Trabalho), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), 
ficha orçamentâria 824 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

CXXXVI - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentâvel do Turismo, Empreender), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 825 
no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 

CXXXVII - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentâvel do Turismo, Empreender), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentâria 834 no valor 
de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais); 

CXXXVIII - 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 826 no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); 

CXXXIX - 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 828 no valor de R$ 134.000,00 
(cento e trinta e quatro mil reais); 

CXL- 28.841.1000.0.003 (Pagamento da Divida - Funprev), categoria econômica 3.2.91.21 (Juros 
sobre a Dívida por Contrato - lntraorçamentário), ficha orçamentária 844 no valor de R$ 
264. 779,96 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis 
centavos); 

CXLI - 28.841.l000.0.003 (Pagamento da Divida- Funprev), categoria econômica 4.6.91.73 (Correção 
Monetária ou Cambial da Dívida Contratual), ficha orçamentária 846 no valor de R$ 
384.676, 17 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta e seis reais e dezessete 
centavos); 

CXLII- 28.841.1000.0.006 (Pagamento da Divida - DAE), categoria econômica 4.6.91.73 (Correção 
Monetária ou Cambial da Divida Contratual), ficha orçamentâria 848 no valor de R$ 
342.087,47 (trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); 

CXLIII- 28.841.1000.0.0ll (Pagamento da Dívida - EMDURB), categoria econômica 4.6.91.71 
(Principal da Divida Contratual Resgatada - lntraorçamentârio), ficha orçamentâria 849 no 
valor de R$ 8.517,40 (oito mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos); 

CXLIV- 28.841.1000.0.0ll (Pagamento da Dívida - EMDURB), categoria econômica 4.6.91.73 
(Correção Monetâria ou Cambial da Divida Contratual), ficha orçamentâria 850 no valor de R$ 
15.693,92 (quinze mil e seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos); 

CXLV - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalização), categoria econômica 4.6.91.73 
(Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentâria 851 no valor de R$ 363.092,66 
(trezentos e sessenta e três mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos); 

CXLVI- 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 3.2.90.22 
(Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 852 no valor de R$ 
118. 726,09 (cento e dezoito mil e setecentos e vinte e seis reais e nove centavos); 

CXLVII - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentâria 853 no valor de R$ l.384.962, 76 (um milhão e 
trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

CXLVllI - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalização), categoria econômica 4.6.90.71 
(Principal da Divida Contratual Resgatada), ficha orçamentâria 854 no valor de R$ 159.832,56 
(cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); 

CXLIX - 28.842. 1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre 
a Divida por Contrato), ficha orçamentária 856 no valor de R$ 5.657,02 (cinco mil e seiscentos 
e cinquenta e sete reais e dois centavos); 

CL - 28.842.1000.0.005 (Pagamento da Divida - Pasep), categoria econômica 4.6.90. 71 (Principal da 
Divida Contratual Resgatada), ficha orçamentâria 858 no valor de R$ 27.619,44 (vinte e sete 
mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos); 

CLI • 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Divida Financiamento - COHAB), categoria econômica 
3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 859 no valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais); 

CLII - 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Divida Financiamento - Cohab), categoria econômica 
4.6.90.71 (Principal da Divida Contratual Resgatada), ficha orçamentâria 860 no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais); 
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28.842.1000.0.012 (Pagamento da Divida Financiamento - Cohab}, categoria econômica 
4.6.90. 73 (Correção Monetãria ou Cambial da Divida Contratual), ficha orçamentãria 861 no 
valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais); 
28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac Mobilidade), categoria 
econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 862 no valor de 
R$ 440.192,91 (quatrocentos e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um 
centavos); 
28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac Mobilidade), categoria 
econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato), ficha orçamentãria 863 
no valor de R.$ 240.633,85 (duzentos e quarenta mil e seiscentos e trinta e três reais e oitenta 
e cinco centavos); 
28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac Mobilidade), categoria 
econômica 4.6.90.71 (Principal da Divida Contratual Resgatada), ficha orçamentãria 864 no 
valor de R$ 852.841,83 (oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e quarenta e um reais 
e oitenta e três centavos); 
28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econom1ca 3.1.90.01 
(Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas), ficha orçamentária 865 no valor de R$ 
80.458,22 (oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos); 
28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 3.1.90.03 (Pensões do 
RPPS e do Militar}, ficha orçarnentãria 866 no valor de R$ 443.282,09 (quatrocentos e quarenta 
e três mil e duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos); 
28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões}, categoria econômica 3.3.90.08 (Outros 
Beneficios Assistenciais do Servidor), ficha orçarnentãria 867 no valor de R$ 428.000,00 
(quatrocentos e vinte e oito mil reais); 
28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), 
ficha orçamentâria 868 no valor de R$ 22.162,04 (vinte e dois mil e cento e sessenta e dois 
reais e quatro centavos); 
28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), 
ficha orçamentâria 869 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais}, categoria econômica 3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), 
ficha orçamentãria 873 no valor de R$ 645.648, 15 (seiscentos e quarenta e cinco mil e 
seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos); 
28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais}, 
ficha orçamentãria 874 no valor de R$ 2.150.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta mil 
reais); 
28.846.1000.0.019 (Pagamentos de Requisitórios de Pequena Monta), categoria econômica 
4.4.90.91 (Sentenças Judiciais}, ficha orçarnentãria 878 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais). 

O art. 6° da Lei Orçamentãria n' 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I. abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 12,00% (doze por cento), 
calculado sobre a despesa fixada na Lei Orçamentária e observado o disposto no artigo 
43, da Lei Federal n' 4.320, de 17 de março de 1.964;" (NR) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1=:sr:::~ 
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= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
20, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza a 
suplementação de recursos através de anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento exercício de 2018. 

É importante a aprovação do projeto para o fechamento orçamentário, especialmente em relação a folha de 
pagamento e os beneficios dos servidores jã acordados. O projeto totaliza R$ 33.322.136,54, equivalendo a 2,36% do percentual 
autorizado do orçamento e utiliza para suplementação recursos da própria Prefeitura. 

Esse ajuste, como todo exercício, visa ajustar o orçamento das secretarias em geral, exceto educação que terá 
seu projeto apartado. As despesas atendidas por esse projeto de Lei são: 

1) Folha de Pagamento - ajuste referente ao acordo sindical de reposição salarial de 1,42% e a partir de 
setembro, R$ 70,00. Outros valores também contribuíram para a necessidade do ajuste como: o 
pagamento de verbas indenizatórias em razão de aposentadorias (férias e licença prêmio), 
progressões, promoções e adicionais, além da movimentação de servidores através de transferências 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

entre secretarias; 
Vale compra- reajuste no valor do beneficio de 10%, no momento da negociação sindical, além do 
aumento de 100% do vale de natal; 
Plano de Saúde - foi renegociado o contrato nesse ano e sofreu um reajuste no valor per capita do 
plano em mais de 29% (de R$ 145,55 para R$ 188,61). Esse aumento foi custeado somente pela 
Prefeitura. 
Contratos com Emdurb - É necessária a reprogramação orçamentária em razão de parte da previsão 
orçamentária locada na Secretaria de Educação não ser utilizada naquela pasta e não ser possível a 
transferência para outra secretaria Além disso, há a necessidade de ajustar as demais secretarias de 
acordo com as despesas contratuais programadas durante o periodo. 
Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - a suplementação ajusta a despesa que teve aumento 
superior ao projetado em razão de alterações de bandeira tarifâria; 
PASEP - a partir das últimas fiscalizações de acompanhamento do Tribunal de Contas junto ao 
Município foi notificado que, as despesas com PASEP não deveriam ser custeadas com recursos da 
educação, dessa forma, há a necessidade de disponibilizar recursos em outra secretaria . 
Energia Elétrica - da mesma forma que a CIP sofreu um aumento acima do previsto, as despesas com 
iluminação nas secretarias também tiveram esse impacto. 
Despesas com convênio de Reeducandos - para manter a manutenção da cidade, principalmente no 
periodo que o índice com despesa de pessoal estava acima do prudencial, tornando impossível as 
contratações, buscou-se através do contrato com o Estado utilizar a mão de obra de reeducandos; 
Passe Idoso e Estudante - Com valor variável e crescente, os recursos previstos para o passe idoso 
não foram suficientes para atender a demanda 

A s suo. ementacões estão 1v1 1 as a sea111nte orma: 

SECRETARIA 
VALOR 

PRINCIPAIS DESPESAS 
SUPLEMENTADO 

GABINETE 2.077.374,05 Folha de oaí?amento, nlano de saúde e vale comnra. 

ADMINISTRAÇÃ 1.573. 100,83 Folha de pagamento, plano de saúde e vale compra. 
o 
FINANÇAS 1.695.752.98 Plano de saúde. vale comora e PASEP. 

SAÚDE 12.971.045,50 
Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica e 
vale comora. 

JURJDICO 861.307,57 Folha de oa•arnento, olano de saúde e vale comora. 

OBRAS 6.179.564,32 
Plano de saúde, energia elétrica, reeducandos, vale 
comora, EMDURB e CIP. 

SEPLAN 378.737.64 Folha de oaºamento, nlano de saúde e vale comnra. 

SEBES 4.065.427,20 
Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica. 
vale comora, EMDURB e nasse idoso/estudante. 
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SEMMA 1.576.106,98 
Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica, 
vale compra e EMDURB. 

SEMEL 170.528,72 Plano de saúde, energia elétrica e vale comora. 
CULTURA 279.483,59 Plano de saúde e vale comora. 

SEAR 655.159,16 
Folha de pagamento, energia elétrica, plano de saúde, 
vale compra e reeducando. 

SAGRA 88.201,32 
Plano de Saúde, energia elétrica, vale compra e 
reeducando. 

SEDECON 198.531,63 
Folha de pagamento, energia elétrica, plano de saúde e 
vale comora. 

ENCARGOS 551.815,06 
Aporte da FUNPREV (correções), precatórios 
alimentícios e nrocessos iudiciais. 

TOTAL 3.322. 136.54 

Os recursos para atender essa demanda decorrem de anulações parciais de dotações da própria Prefeitura que 
sofreram contingenciamento no decorrer do exercício justamente para atender a demanda apresentada . 

SECRETARIA VALOR DA ANULACÃO 
GABINETE 553.270,00 
AD MINISTRA CÃO 167.609,30 
FINANCAS 304.600,65 
SAUDE 3.230.061,24 
JURIDICO 540.153,27 
OBRAS 8.316.721.47 
SEPLAN 165.230,40 
SEBES 1.057.608,97 
SEMMA 1.168.540,03 
SEMEL 1.380.526,60 
CULTURA 390.873 91 
SEAR 481.759,32 
SAGRA 206.536,84 
SEDECON 629.780,00 
ENCARGOS 14.728.864,54 
TOTAL 33.322.136.54 

O projeto propõe também a alteração do artigo 6° da Lei Orçamentária n' 7.007, de 11/12/17, passando a 
margem de alteração de 5,00% (cinco por cento) para 12,00% (doze por cento), motivado pelas alterações orçamentárias 
ocorridas no exercício, que mesmo com a provação dessa Câmara, soma~se ao ' · e de controle . 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com 

Atenciosas saudações 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEG!S!AI · .. 
. ~n~~~~de: ___ _ 

ecfaj<ajc. 

Em, '!.º I 11 1 l 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.007, DE ll DEZEMBRO DE 2.017 
Estima a receita e fixa a despesa do 
Municfpio para o exercício 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. 1º 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2.018, compreendendo o 
orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

• Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações 
econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas). 

Art. 2° 

Art. 3° 

• 

Art. 4° 

Art. 5° 

CAPÍTULO II 
DO ORÇAMENTO 

Seção 1 
Da estimativa da receita 

A receita orçamentária é estimada em R$ 1.410.511.378,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e 
onze mil, trezentos e setenta e oito reais)', confonne Anexos 1 e II. 

A receita será arrecadada na fonna da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento: 

TABELA 1 -DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS ESTIMADAS 

1.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00 
1.1.0.0.00.o.o.oo.oo.oo 
1.2.0.0.00.o.o.oo.oo.oo 
l .3.0.0.00.0.0.00.00.00 
l .6.0.0.00.0.0.00.00.00 
l.7.0.0.00.0.0.00.00.00 
l .9.0.0.00.0.0.00.00.00 
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 

2.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00 
2.1.0.0.00.o.o.oo.oo.oo 
2.2.0.0.00.o.o.oo.oo.oo 
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00 

Especificação 
RECEITAS CORRENTES 

Receitas Correntes 
Receita Tributária 
Receita de Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Receitas Correntes Intra 

RECEITAS DE CAPITAL 
Receitas de Capital 
Operações de Crédito 
Alienação de Bens 
Transferências de Capital 
Receitas de Capital Intra 

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 

Seção II 
Da fixacão da despesa 

Valor 

332.610.926,00 
53.926.464,50 
83.326.990,50 

136.492.330,00 
478.458.251,00 
23.088.397,00 

176.085.454,00 

26.340.000,00 
152.752,00 

92.539.982,00 
7.489.831,00 

Em R$ 1,00 

1.283.988.813,00 

126.522.565,00 

1.410.511.378,00 

A despesa é fixada em R$ 1.410.511.378,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e onze mil, 
trezentos e setenta e oito reais), confonne anexos de ma IX. 

A despesa fixada está assim desdobrada: 

1 - Por categoria econômica: 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.007117 

TABELA 2 - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 

Especificação 
1. Administração Direta 
Câmara 

Despesas correntes 
Despesa de capital 

Prefeitura 
Despesas correntes 
Despesa de capital 
Reservas 

Total da Administração Direta e Câmara 
2. Administração Indireta 
FUNPREV 

Despesas correnJes 
Despesa de capital 
Reservas 

EMDURB 
Despesas correntes 
Despesa de capital 
Reservas 

DAE 
Despesas correnles 
Despesa de capital 
Reservas 

Total da Administração Indireta 
3. Total da Adm. Direta e Indireta 

Despesas correntes 
Despesa de capital 
Reservas 

Total das Despesas 

II - Por órgãos de governo: 
TABELA 3 - DESPESAS POR ÓRGÃO 

Esoecificacão 
Administração Direta: 
Câmara Municipal 

Prefeitura 
Gabinete 
Administração 
Educação 
Finanças 
Saúde 
Jurldico 
Obras 
Seplan 
Sebes 
Semma 
Semel 
Cultura 
Sear 
Agricultura 
Desenvolvimento 
Encargos 
Reserva Contimiência 

20.234.000,00 

23.060.050,00 
I0.181.000,00 

229.013.846,00 
22.720.000,00 

233.181.524,00 
10.870.000,00 

181.060.407 ,00 
9.131.800,00 

64.171.190,00 
54.352.508,00 
16.500.415,00 
14.333.170,00 
5.172.000,00 
5.237.375,00 
2.630.275,00 

68.028.420,00 
2.000.000,00 

Valor 

Valor 

EmRSIOO 
' 

18.774.500,00 
1.459.500,00 

20.234.000,00 

772.929.430,00 
176.714.550,00 

2. 000. 000, 00 
951.643.980,00 
971.877.980.00 

204.648.590,00 
1.285.350,00 

17.830.944,00 
223. 764.884 00 

57.968.968.00 
2.069.836,00 

100.000.00 
60.138.804,00 

124.074.474,00 
30.155.236,00 

500.000.00 
154.729.710,00 
438.633.398,00 

1.178.395.962,00 
211.684.472,00 
20.430.944,00 

1.410.511.378,00 

EmRS 1,00 

20.234.000,00 
951.643.980,00 

2 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
Ref. Lei n' 7.007/17 

Art. 6° 

§ l' 

§ 2' 

Subtotal da Administração Direta e Câmara 

Administração Indireta: 
Fund. Prev. Serv. Púb. Mun. Efetivos - FUNPREV 
Empresa de Des. Urb. e Rural Bauru - EMDURB 
Denartamento de Áoua e ES2oto de Bauru - DAE 
Subtotal da Administração Direta 
TOTAL GERAL DA DESPESA 

III - Por fun es: 

223.764.884,00 
60.138.804,00 

154.729.710,00 

TABELA 7 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 

Especificação 
Administra ão Direta e Indireta 
O 1 - Legislativa 
03 - Essencial a Justiça 
04 - Administração 
06 - Segurança Pública 
08 - Assistência Social 
09 - Previdência Social 
!O-Saúde 
12 - Educação 
13 - Cultura 
15 - Urbanismo 
16 - Habitação 
17 - Saneamento 
18 - Gestão Ambiental 
19 - Ciência e Tecnologia 
20 - Agricultura 
23 - Comércio e Serviços 
27 - Desporto e Lazer 
28 - Encargos Especiais 
99 - Reservas 
TOTAL GERAL DA DESPESA 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Fica o Poder Executivo autorizado a: 

Valor 

971.877.980,00 

438.633.398,00 
1.410.511.378,00 

Em R$ 1,00 

20.234.000,00 
10.870.000,00 
54.475.940,00 
4.620. ll 0,00 

64.171.190,00 
204.994.400,00 
233.181.524,00 
229.013.846,00 

14.333.170,00 
250.207.171,00 

61.800,00 
151.729.710,00 
54.352.508,00 

60.000,00 
5.237.375,00 
2.570.275,00 

16.500.415,00 
73.467.000,00 
20.430.944,00 

1.410.511.378,00 

1 - abrir, durante o exercfcio, créditos suplementares até o limite de 5,0% (cinco por cento), calculado sobre a 
despesa fixada na Lei Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1.964; 

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência. 

Não onerarão o limite previsto no inciso 1, os créditos: 

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

b) abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, §1º, inciso Ili, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de l.964. 

Observados os limites a que se referem os incisos 1 e II, fica o Poder Executivo autorizado a: 

a) alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não dotados inicialmente com a finalidade de 
garantir a execução da programação aprovada nesta lei; 

b) transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e funcionamento 
da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos 
públicos, conforme autorizado no artigo 47, inciso XIX, allnea "a", da Constituição Estadual (Emenda 
Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2.006). 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 7.007/17 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9" 

Art. IO 

Art. li 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a 
finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre 
atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de 
despesa. 

Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, 
limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente 
na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000. 

As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara 
Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. 

Acompanham esta Lei os anexos: 

Anexo I - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas; 
Anexo II - Resumo Geral da Receita; 
Anexo III - Categoria econômica por unidade orçamentária; 
Anexo IV - Categoria econômica por órgão; 
Anexo V - Consolidação geral por categoria econômica; 
Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária; 
Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas; 
Anexo VIII - Despesa por função, subfunção e programas conforme vínculo com recurso; 
Anexo IX - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções; 
Anexo X - Descrição dos Programas Governamentais, Ações, Metas, Custos - por Órgão e Unidade Orçamentária; 
Anexo XI - Metas Anuais; 
Anexo XII - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores. 

Em 02.03.00 Secretaria Municipal da Educação, 02.03.02 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Educação 
Infantil - Pré-Escola, 4.4.90.5 I .00 - Obras e Instalações, no valor de R$ 7.369.725,00, destina-se que seja aplicado 
o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para reforma da EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, Vila Giunta. 

Em 02.07.00 Secretaria Municipal de Obras, 02.07.01 Gabinete do Secretário e demais dependências, 4.0.00.00.00 
Despesa de Capital, 4.4.00.00.00 Investimentos, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, no valor de R$ 76.092.7Il,OO, 
destina-se que seja aplicado o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para obras de 
infraestrutura na construção de: 1) Parque Linear em área verde localizada ao lado da barragem Água do Sobrado; 
2) Parque Linear em área localizada entre as Ruas Cuba e Nilo Peçanha . 

Em 02.07.00 Secretaria Municipal de Obras, 02.07.01 Gabinete do Secretário e demais dependências, 4.0.00.00.00 
Despesa de Capital, 4.4.00.00.00 Investimentos, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, no valor de R$ 76.092.711,00, 
destina-se que seja aplicado o valor de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) para recape asfâltico na Rua 
Bernardino de Campos, em toda extensão. 

Em 02.10.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 02.10.01 Gabinete do Secretário e demais dependências, 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital, 4.4.00.00.00 Investimentos, 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, no valor de R$ 
233.005,00, destina-se que seja aplicado o valor de R.$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para obras de infraestrutura 
em implantação de bancos e calçamento nas seguintes praças: a) quadrilátero Ruas Sidnei de Freitas x Celestina 
Gomes Morales x Maria Honória D' Ávila Engler x Antônio Luís Bozolin Júnior - Jardim Joaquim Guilhenne; b) 
Rua Bernardino de Campos, esquina com Rua Clovis da Silva Gomes e Rua Alexandre Fávero -Jardim Jussara. 

Direcionamento de recurso da Secretaria Municipal de Obras para melhoria de acesso, obras de galerias pluviais e 
pavimentação da Rua Luis Levorato, Vila Aviação B, conta cujo código é 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações), no 
valor de RS 76.092.711,00 (setenta e seis milhões, noventa e dois mil, setecentos e onze reais) da Secretaria de 
Obras, aplicar-se-á o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para as melhorias. 

Em código 4.4.90.5 l .00 ~ Secretaria Municipal de Obras, alocar recursos da conta de código supra referida para o 
asfaltamento do trecho que interliga os Bairros Pousada da Esperança II com o Núcleo Residencial Edison Bastos 
Gasparini. 

Em código 3.3.50.39.00 - Secretaria Municipal de Saúde, alocar recursos da conta de código supra referida para 
implantação de uma equipe do Programa da Familia na unidade da Vila São Paulo, para atender os moradores dos 
Bairros Quinta da Bela Olinda e Jardim Ivone. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.007/17 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor em lº de janeiro de 2.018. 

Bauru, 11 dedezembrode2.017. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

EVERSON DEMARCHI 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Ntio Relator presente processo o Vereador: 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 



• 
PROC. N2 2.?3 /1, 

'22-
~ânzanl;kit;~ ck arva 

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

21 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 q>RAÇÃODE 
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 

21 de novembro de 2018. 

M mbro 

/ 

VI DA SILVA 
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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 

nte processo o Vereador: 

V\ ;0,,'-;,,. _..,. J -
Em 22. de _,_ ·" '-=--'-'"_,__ t~ ____ de 2018. 

LU~.dR!GUES BARBOSA 
Presidente 
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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 

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 
22 de novembro de 2018. 

ERTOMEIRA 
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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 

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 

MARCOSANT 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
22 de novembro de 2018. 

LU~~''ES BARBOSA 
- - Presidente 

D..N;,.._ Q"" (A, ~ 
HIARA RAN RI BASSETTO 

Membro 

ROO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 26 de novembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessao . 

Bauru, 27 de novembro de 2018. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

Presidente 

C{lRAÇÃODE 
SAO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7265 
De 04 de dezembro de 2018 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Autoriza a suplementação de recursos através de 
anulação e suplementação no orçamento exercício de 
2018 (Lei Municipal n' 7.007, de 11 de dezembro de 
2.017) e dá outras providências. 

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

Art. 1° Fica autorizada a suplementação através de anulaçao de recursos no orçamento 
vigente do Municlpio de Bauru, até o valor de R$ 33.322.136,54 (trinta e três milhões, 
trezentos e vinte e dois mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 
nas seguintes dotações orçamentárias: 

1 -

li -

Ili -

IV-

V-

VI-

VII -

VIII -

04.122.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 19 no 
valor de R$ 1.604.757,17 (um milhao, seiscentos e quatro mil, setecentos 
e cinquenta e sete reais e dezessete centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 30 no valor de 
R$ 472.616,87 (quatrocentos e setenta e dois mil e seiscentos e dezesseis 
reais e oitenta e sete centavos); · 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 80 no 
valor de R$ 1.150.266,13 (um milhao e cento e cinquenta mil e duzentos e 
sessenta e seis reais e treze centavos); 
04.122.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 90 no valor de 
R$ 422.834,70 (quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e trinta e 
quatro reais e setenta centavos). 
04.123.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 296 no valor 
de R$ 395. 752,98 (trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e 
cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). 
04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, 
Indenizações e Outros), categoria econômica 3.3.90.47 (Obrigações 
Tributárias e Contributivas), ficha orçamentária 306 no valor de R$ 
1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais). 
10.301.0007.2.030 (Salários e Beneficies dos Servidores), categoria 
econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), 
ficha orçamentária 337 no valor de R$ 9.999.975,29 (nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e 
vinte e nove centavos). 
10.301.0007.2.030 (Salários e Beneficies dos Servidores), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 347 no valor de R$ 2.944.070,21 (dois milhões e 
novecentos e quarenta e quatro mil e setenta reais e vinte e um centavos). 
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IX-

X-

XI-

XII -

XIII -

XIV-

XV-

XVI-

XVII -

XVIII -

XIX-

XX-

10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e 
Reforma dos Serviços de Saúde}, categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica}, ficha orçamentária 354 no valor 
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais}. 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil}, ficha orçamentária 365 
no valor de R$ 726.189,37 (setecentos e vinte e seis mil e cento e oitenta e 
nove reais e trinta e sete centavos}. 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica}, ficha orçamentária 376 no valor 
de R$ 135.118,20 (cento e trinta e cinco mil e cento e dezoito reais e vinte 
centavos}. 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica}, ficha orçamentária 400 no valor 
de R$ 779.564,32 (setecentos e setenta e nove mil e quinhentos e 
sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 
15.451.0020.2.089 (Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana), categoria 
econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
lntraorçamentário}, ficha orçamentária 439 no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais}. 
15.452.0011.2.052 (Manutenção da Iluminação Pública}, categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica}, 
ficha orçamentária 445 no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e 
novecentos mil reais}. 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 455 
no valor de R$ 115.975, 18 (cento e quinze mil, novecentos e setenta e 
cinco reais e dezoito centavos). 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 465 no valor 
de R$ 262. 762,46 (duzentos e sessenta e dois mil e setecentos e sessenta 
e dois reais e quarenta e seis centavos). 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 484 
no valor de R$ 542.165,96 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e 
sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 495 no valor 
de R$ 1.823.261,24 (um milhão e oitocentos e vinte e três mil e duzentos e 
sessenta e um reais e vinte e quatro centavos). 
08.244.0009.2.034 (Gestao de Contratos), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica lntraorçamentário), ficha 
orçamentária 507 no valor de R$ 1. 700.000,00 (um milhão e setecentos mil 
reais). 
18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 579 
no valor de R$ 240.689,82 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e o· enta e 
nove reais e oitenta e dois centavos). 
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XXI - 18.541.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentária 589 no valor 
de R$ 604.417,16 (seiscentos e quatro mil e quatrocentos e dezessete 
reais e dezesseis centavos). 

XXII - 18.542.0015.2.066 (Gestao de Coleta de Lixo e Residuos), categoria 
econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
lntraorçamentário), ficha orçamentária 619 no valor de R$ 731.000,00 
(setecentos e trinta e um mil reais). 

XXlll - 27.811.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentária 665 no valor 
de R$ 170.528,72 (cento e setenta, quinhentos e vinte e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

XXIV- 13.392.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 717 no valor 
de R$ 279.483,59 (duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta 
e três reais e cinquenta centavos). 

XXV - 14.122.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 743 
no valor de R$ 496.757,71 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos 
e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). 

XXVI - 14.122.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 753 no valor 
de R$ 158.401,45 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e um reais e 
quarenta e cinco centavos). 

XXVll - 20.608.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 780 no valor 
de R$ 88.201,32 (oitenta e oito mil duzentos e um reais e trinta e dois 
centavos). 

XXVlll - 23.691.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 802 
no valor de R$ 108.573,83 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e três 
reais e oitenta e três centavos). 

XXIX - 23.691.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 814 no valor 
de R$ 89.957,80 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais 
e oitenta centavos). 

XXX - 28.846.1000.0.008 (Precatórios Alimenticios), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 871 no valor de R$ 
427.080,04 (quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta reais e quatro 
centavos). 

XXXI - 28.846.1000.0.01 O (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 
3.3.91.97 (Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), ficha 
orçamentária 876 no valor de R$ 24. 735,02 (vinte e quatro mil e setecentos 
e trinta e cinco reais e dois centavos). 

XXXll - 28.846.1000.0.019 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 877 no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). 
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Art. 2° Os recursos necessários para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias: 

1 -

li -

111 -

IV-

V-

VI -

VII -

VIII -

IX-

X-

XI -

XII -

XIII -

XIV-

04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econõmica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 30 no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econõmica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 36 no valor de 
R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econõmica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
37 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 38 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de T,erceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 40 no valor de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem 
reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 58 no valor de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e 
oitocentos reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 59 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 61 no valor de R$ 59.370,00 (cinquenta e 
nove mil e trezentos e setenta reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de 
Administração), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 76 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de 
Administração), categoria econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 77 no valor de R$ 
29.999,00 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e nove reais); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 90 no valor de 
R$ 12.350,28 (doze mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e oito 
centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica - lntraorçamentário), ficha 
orçamentária 92 no valor de R$ 57.260,02 (cinquenta e sete mil e duzentos 
e sessenta reais e dois centavos); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursps de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
96 no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
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XV- 04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 98 no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

XVI - 04.128.0001.2.006 (Manutençao da Escola de Governo), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), 
ficha orçamentária 99 no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais); 

XVII - 04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
301 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

XVIII - 04.123.0001.2.002 (otimizaçao de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 302 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XIX - 04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, ln), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 305 no valor de R$ 165.545,24 (cento e 
sessenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos); 

XX - 04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 309 no valor de R$ 108.055,41 (cento e oito 
mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos); 

XXI - 10.126.0007.2.032 (Adequaçao e Expansao da Infraestrutura de 
Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 310 no valor de R$ 90.364,88 (noventa mil e trezentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); 

XXII - 10.126.0007.2.032 (Adequaçao e Expansao da Infraestrutura de 
Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 311 no valor de R$ 1.229.862,92 
(um milhao e duzentos e vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e dois 
reais e noventa e dois centavos); 

XXlll - 10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansao da Infraestrutura de 
Tecnologia), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 312 no valor de R$ 72.230,20 (setenta e 
dois mil e duzentos e trinta reais e vinte centavos); 

XXIV - 10.301.0006.2.028 (Aquisiçao e Reposição de Insumos para Atendimento), 
categoria econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuiçao 
Gratuita), ficha orçamentária 324 no valor de R$ 120.400,92 (cento e 
vinte mil e quatrocentos reais e noventa e dois centavos); 

XXV - 10.301.0006.2.028 (Aquisiçao e Reposição de Insumos para Atendimento), 
categoria econômica 3.3.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoçao), 
ficha orçamentária 327 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

XXVI - 10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), categoria 
econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 332 no valor de R$ 247.378.73 (duzentos e quarenta e 
sete mil e trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos); 

XXVll - 10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), categoria 
econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 334 no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

XXVlll - 10.301.0007.2.030 (Salários e Beneficies dos Servidores), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 347 no valor de R$ 542.081,00 (quinhentos e quarenta 
e dois mil e oitenta e um reais); 

XXIX - 10.301.0007.2.031 (Operaçao, Suprimento, Custeio e Manutençao e 
Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), ficha orçamentária 348 no valor de R$ 390.443,50 
(trezentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta e três rea· ~inquenta 
centavos); 
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XX.X - 10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e 
Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 354 no valor 
de R$ 287.299,09 (duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e noventa e 
nove reais e nove centavos); 

XXXI - 03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 376 no valor 
de R$ 470.153,27 (quatrocentos e setenta mil e cento e cinquenta e três 
reais e vinte e sete centavos); 

XX.XII - 03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 381 no valor de 

XX.XIII -

XX.XIV-

XX.XV-

XX.XVI-

XX.XVII -

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
382 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de T,erceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 383 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
15.122.0010.2.044 (Manutenção do Patrimônio Imobiliário), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 384 no 
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); 
15.331.0010.2.042 (Segurança do Trabalho), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 388 
no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 397 no valor de R$ 669,01 
(seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo); 

XX.XVIII - 15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
403 no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 

XX.XIX - 15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 404 no valor de R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais); 

XL- 15.451.0010.1.008 (Investimento em Materiais Permanentes), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 1050 no valor de R$ 361.404,00 (trezentos e sessenta e um 
mil e quatrocentos e quatro reais); 

XLI - 15.451.0010.1.009 (Investimento em Redes de Captação, Contenção e 
Drenagem), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 412 no valor de R$ 149.990,00 (cento e quarenta e nove mil 
e novecentos e noventa reais); 

XLll - 15.451.0010.1.028 (Desapropriações), categoria econômica 4.4.90.61 
(Aquisição de Imóveis), ficha orçamentária 416 no valor de R$ 315.553,80 
(trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta 
centavos); 

XLlll - 15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 417 no valor de R$ 898.242,18 
(oitocentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e 
dezoito centavos); 

XLIV - 15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 418 
no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais); 
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15.451.0010.2.043 (Serviços Técnicos), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 421 
no valor de R$ 73.995,84 (setenta e três mil e novecentos e noventa e 
cinco reais e oitenta e quatro centavos); 
15.451.0010.2.045 (Manutenção de Confecção de Pré-Moldados), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
422 no valor de R$ 74.969,60 (setenta e quatro mil e novecentos e 
sessenta e nove reais e sessenta centavos); 
15.451.0010.2.046 (Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco e 
Recape), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 426 no valor de R$ 3.249.616,75 (três milhões e duzentos e 
quarenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco 
centavos); 
15.451.0010.2.048 (Manutenção dos Serviços de Drenagem), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 430 no 
valor de R$ 52. 771,68 (cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e um 
reais e sessenta e oito centavos); 
15.451.0010.2.050 (Manutenção de Obras Viárias), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 434 no valor de R$ 
12.908,61(doze mil e novecentos e oito reais e sessenta e um centavos); 
15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 440 no 
valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais); 
15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações). ficha orçamentária 441 no 
valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); 
15.452.0011.2.051 (Gestão de Contratos de Iluminação Pública), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 442 no 
valor de R$ 1.343.600,00 (um milhão e trezentos e quarenta e três mil e 
seiscentos reais); 
15.451.0010.1.007 (Investimento em Infraestrutura}, categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 448 no valor de R$ 
217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais); 
04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 452 no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais); 
04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 453 
no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 465 no valor 
de R$ 45.230,40 (quarenta e cinco mil e duzentos e trinta reais e quarenta 
centavos); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 473 no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica}, ficha 
orçamentária 474 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica}, ficha orçamentária 488 no valor 
de R$ 24.059, 17 (vinte e quatro mil e cinquenta e nove reais e dezessete 
centavos); 
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08.244.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 495 no valor 
de R$ 23.555, 79 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e 
setenta e nove centavos); 
08.244.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
499 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
08.244.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 500 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
08.244.0009.1.006 (Construçao e Ampliaçao de Unidades de 
Atendimento), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 501 no valor de R$ 299.289,52 (duzentos e noventa e nove 
mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); 
08.244.0009.2.033 (Apoio a Projetos Sociais), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 505 no valor de R$ 
1.057,94 (um mil e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos); 
08.243.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 510 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 
512 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
514 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 515 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais); 
08.243.0009.2.0~8 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 4.4.50.42 (Auxílios), ficha orçamentária 517 no valor 
de R$ 19.995,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e cinco reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), 
ficha orçamentária 519 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
08.243.0009.2.040 (Atendimento da Rede de Proteçao Social Especial na), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 
520 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
08.244.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 525 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 
08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execuçao), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 
527 no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); 
08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 535 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais); 
08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execuçêo), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), 
ficha orçamentária 545 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
08.244.0009.2.039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execuçao), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 
553 no valor de R$ 215.651,55 (duzentos e quinze mil e seiscentos e 

""'"'"" • 'm ~" • OOq- • •~ ~-)' 4()1 



• 

• 

• 

~âmant~~ L 

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

LXXVll - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo}, categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 586 no valor de R$ 108.791, 13 
(cento e oito mil e setecentos e noventa e um reais e treze centavos); 

LXXVlll - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 589 no valor 
de R$ 518.716,09 (quinhentos e dezoito mil e setecentos e dezesseis reais 
e nove centavos); 

LXXIX- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurfdica}, ficha orçamentária 597 no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais); 

LXXX- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 598 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

LXXXI - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças}, categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 599 no valor de R$ 102.298,45 (cento e dois mil e duzentos e 
noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos); 

LXXXll - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 4.4.90.52 {Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 600 no valor de R$ 85.676,67 (oitenta e 
cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos); 

LXXXlll - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente}, 
categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo}, ficha orçamentária 
602 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

LXXXIV- 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), 
categoria econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurfdica), ficha orçamentária 603 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXV - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), 
ficha orçamentária 604 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXVI - 18.541.0015.2.063 (Alimentação dos Animais do Parque Zoológico), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
605 no valor de R$ 25.596,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e 
seis reais); 

LXXXVll - 18.541.0015.2.064 (Manutenção e Operação de Áreas Verdes, Praças, 
Parques}, categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 609 no valor de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais); 

LXXXVlll -18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental}, 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurfdica), ficha orçamentária 611 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais); 

LXXXIX - 18.541.0015.2.065 (Realização de E11entos e Educação Ambiental), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), 
ficha orçamentária 612 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

XC - 18.541.0015.2.072 (Manutenção de Espaços para Descarte Consciente}, 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica}, ficha orçamentária 614 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XCI - 18.542.0015.1.016 (Ampliação e Estruturação do Jardim Botánico), 
categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações}, ficha orçamentária 
616 no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 

XCll - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal}, categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 627 no 
valor de R$ 1.898, 1 O (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e de 
centavos); 
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XClll - 18.542.0015.2.070 (Reestruturaçao do Horto Florestal), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 629 no 
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

XCIV - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 632 no valor de R$ 32.873,26 (trinta e dois mil e oitocentos e 
setenta e três reais e vinte e seis centavos); 

XCV - 18.542.0015.2.071 (Manutenção do Viveiro Municipal), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 633 no 
valor de R$ 995,33 (novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três 
centavos); 

XCVI - 18.543.0015.2.067 (Recuperação de Areas Degradadas), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 636 no valor de R$ 5. 700,00 (cinco mil e setecentos 
reais); 

XCVll - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal I Estudos de 
Pollticas de Animais Domésticos e Silvestres), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 651 no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais); 

XCVlll - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal I Estudos de 
Políticas de Animais Domésticos e Silvestres), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 652 no valor de R$ 3.995,00 (três mil e novecentos e noventa 
e cinco reais); 

XCIX - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 662 no valor de R$ 48.494,63 
(quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e 
três centavos); 

C - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 665 no valor 
de R$ 49.644,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro 
reais); 

CI- 27.811.0014.1.013 (Construção e Ampliação de Unidades Esportivas), 
categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 
673 no valor de R$ 308.815,99 (trezentos e oito mil e oitocentos e quinze 
reais e noventa e nove centavos); 

Clf - 27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 676 no 
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 

CHI - 27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), 
ficha orçamentária 678 no valor de R$ 48.294,00 (quarenta e oito mil e 
duzentos e noventa e quatro reais); 

CIV - 27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 679 no valor de R$ 19.000.00 (dezenove mil reais); 

CV - 27.813.0014.2.061 (Lazer), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos 
e Material Permanente), ficha orçamentária 683 no valor de R$ 30.388,60 
(trinta mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); 

CV! - 27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
E), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha 
orçamentária 685 no valor de R$ 562.000,00 (quinhentos e sessenta e dois 
mil reais); 
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27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
E), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 687 no valor de R$ 115.889,38 (cento e quinze mil e 
oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
E), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurldica), ficha orçamentária 1088 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito 
mil reais); 
13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 690 no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 692 no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 717 no valor 
de R$ 12.000,00 {doze mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), ficha 
orçamentária 719 no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos 
reais); 
13.392.0016.1.020 {Implementação de Unidades Culturais), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 725 no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
13.392.0016.1.020 {Implementação de Unidades Culturais), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 727 no 
valor de R$ 10.000,00 {dez mil reais); 
13.392.0016.2.077 (Formação e Difusão Cultural), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 731 no valor de R$ 42.657,51 (quarenta e dois mil e 
seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), categoria 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha 
orçamentária 735 no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 736 no valor de R$ 139.316,40 (cento e trinta e nove mil 
e trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos); 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 750 no valor de R$ 152.219,84 
(cento e cinquenta e dois mil e duzentos e dezenove reais e oitenta e 
quatro centavos); 
14.122.0001.2.001 {Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 753 no valor 
de R$ 238.849,48 (duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e 
nove reais e quarenta e oito centavos); 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 758 no valor de 
R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais); 
15.244.0019.1.021 (Ampliação de Centros Comunitários), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 761 no 
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
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CXXll - 15.244.0019.2.087 (Execuçao de Projetos e Ações Comunitárias), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
763 no valor de R$ 33.450,00 (trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta 
reais); 

CXXlll - 15.244.0019.2.087 (Execuçao de Projetos e Ações Comunitárias), 
categoria econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuiçao 
Gratuita), ficha orçamentária 764 no valor de R$ 16.540,00 (dezesseis mil 
e quinhentos e quarenta reais); 

CXXIV - 20.605.0012.2.054 (Fomento ao Abastecimento Alimentar), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), 
ficha orçamentária 768 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

CXXV - 20.608.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.08 (Outros 
Benefícios Assistenciais do Servidor e do M), ficha orçamentária 775 no 
valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 

CXXVI - 20.608.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 777 no valor de R$ 26.186,88 
(vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 

CXXVll - 20.608.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 780 no valor 
de R$ 18.516,63 (dezoito mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e 
três centavos); 

CXXVlll - 20.608.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 785 no valor de 
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

CXXIX- 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$ 38.833,33 (trinta e oito mil e 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos); 

CXXX - 20.608.0012.2.055 (Infraestrutura Rural), categoria econômica 4.4.90.51 
(Obras e Instalações), ficha orçamentária 791 no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais); 

CXXXI - 19.573.0017.2.083 (Ciência, lnovaçao e Tecnologia), categoria econômica 
3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha 
orçamentária 798 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 

CXXXll - 19.573.0017.2.083 (Ciência, lnovaçao e Tecnologia), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha 
orçamentária 799 no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); 

CXXXlll - 23.691.0001.2.001 (lmplantaçao do Sistema de Gestao Inteligente -
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 819 no valor de 
R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais); 

CXXXIV - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relaçao do Trabalho), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 823 no valor de R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil reais); 

CXXXV - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relaçao do Trabalho), categoria econômica 
3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica). ficha 
orçamentária 824 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

CXXXVI - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreender), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 825 no valor de R$ 

220.000,00 ('"m""'' • """' m" ""'''' ~ ~ 
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CXXXVll - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreender), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 834 no valor de R$ 146.000,00 (cento e 
quarenta e seis mil reais); 

CXXXVlll - 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 826 no valor de R$ 
5. 700,00 (cinco mil e setecentos reais); 

CXXXIX - 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha 
orçamentária 828 no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil 
reais); 

CXL - 28.841.1000.0.003 (Pagamento da Divida - Funprev), categoria econômica 
3.2.91.21 (Juros sobre a Divida por Contrato - lntraorçamentário), ficha 
orçamentária 844 no valor de R$ 264.779,96 (duzentos e sessenta e 
quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos); 

CXLI - 28.841.1000.0.003 (Pagamento da Divida - Funprev), categoria econômica 
4.6.91.73 (Correçao Monetária ou Cambial da Divida Contratual), ficha 
orçamentária 846 no valor de R$ 384.676, 17 (trezentos e oitenta e quatro 
mil e seiscentos e setenta e seis reais e dezessete centavos); 

CXLll - 28.841.1000.0.006 (Pagamento da Divida - DAE), categoria econômica 
4.6.91. 73 (Correçao Monetária ou Cambial da Divida Contratual), ficha 
orçamentária 848 no valor de R$ 342.087,47 (trezentos e quarenta e dois 
mil e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); 

CXLlll - 28.841.1000.0.011 (Pagamento da Divida - EMDURB), categoria 
econômica 4.6.91.71 (Principal da Divida Contratual Resgatada -
lntraorçamentário), ficha orçamentária 849 no valor de R$ 8.517,40 (oito 
mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos); 

CXLIV- 28.841.1000.0.011 (Pagamento da Divida - EMDURB), categoria 
econômica 4.6.91.73 (Correçao Monetária ou Cambial da Divida 
Contratual), ficha orçamentária 850 no valor de R$ 15.693,92 (quinze mil e 
seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos); 

CXLV - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalizaçao), categoria 
econômica 4.6.91.73 (Juros sobre a Divida por Contrato), ficha 
orçamentária 851 no valor de R$ 363.092,66 (trezentos e sessenta e três 
mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos); 

CXLVI - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalizaçao), categoria 
econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Divida por Contrato), ficha 
orçamentária 852 no valor de R$ 118. 726,09 (cento e dezoito mil e 
setecentos e vinte e seis reais e nove centavos); 

CXLVll - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalizaçao), categoria 
econômica 3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 853 no 
valor de R$ 1.384.962, 76 (um milhao e trezentos e oitenta e quatro mil e 
novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

CXLVlll - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalizaçao), categoria 
econômica 4.6.90.71 (Principal da Divida Contratual Resgatada), ficha 
orçamentária 854 no valor de R$ 159.832,56 (cento e cinquenta e nove mil 
e oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); 

CXLIX - 28.842.1000.0.005 (Pagamento da Divida - Pasep), categoria econômica 
3.2.90.21 (Juros sobre a Divida por Contrato), ficha orçamentária 856 no 
valor de R$ 5.657,02 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e dois 
centavos); 

CL - 28.842.1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria econômica 
4.6.90. 71 (Principal da Divida Contratual Resgatada), ficha orçamentária 
858 no valor de R$ 27.619,44 (vinte e sete mil e seiscentos e dezenove 
reais e quarenta e quatro centavos); 

CU - 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - COHAB), 
categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha 

'"""''"""' 85' """°'do R$800 000,00 f""~""~ ~ 
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Art. 3° 

CLll -

CLIII -

CLIV-

28.842.1000.0.012 (Pagamento da Divida Financiamento - Cohab), 
categoria econômica 4.6.90. 71 (Principal da Divida Contratual Resgatada), 
ficha orçamentária 860 no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais); 
28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - Cohab), 
categoria econômica 4.6.90.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida 
Contratual), ficha orçamentária 861 no valor de R$ 2.200.000,00 (dois 
milhões e duzentos mil reais); 
28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por 
Contrato), ficha orçamentária 862 no valor de R$ 440.192,91 (quatrocentos 
e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos); 

CLV - 28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos Sobre a 
Divida por Contrato), ficha orçamentária 863 no valor de R$ 240.633,85 
(duzentos e quarenta mil e seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco 
centavos); 

CLVI - 28.842.1000.0.013 (Pagamento da Divida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 4.6.90. 71 (Principal da Divida Contratual 
Resgatada), ficha orçamentária 864 no valor de R$ 852.841,83 
(oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e quarenta e um reais e 
oitenta e três centavos); 

CLVll - 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.1.90.01 (Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas), ficha 
orçamentária 865 no valor de R$ 80.458,22 (oitenta mil e quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos); 

CLVIII- 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.1.90.03 (Pensões do RPPS e do Militar), ficha orçamentária 866 no valor 
de R$ 443.282,09 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e oitenta 
e dois reais e nove centavos); 

CLIX - 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.3.90.08 (Outros Beneficies Assistenciais do Servidor), ficha orçamentária 
867 no valor de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais); 

CLX- 28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 868 no valor de R$ 22.162,04 
(vinte e dois mil e cento e sessenta e dois reais e quatro centavos); 

CLXI - 28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 4.4.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 869 no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); 

CLXll - 28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 873 no valor de R$ 645.648, 15 
(seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e 
quinze centavos); 

CLXlll - 28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 4.4.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 874 no valor de R$ 2.150.000,00 
(dois milhões e cento e cinquenta mil reais); 

CLXIV- 28.846.1000.0.019 (Pagamentos de Requisitórias de Pequena Monta), 
categoria econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 
878 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

O art. 6° da Lei Orçamentária nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, passa a ter a 
seguinte redação: 
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"Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a: 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

1. abrir, durante o exerclcio, créditos suplementares até o limite de 
12,00% (doze por cento), calculado sobre a despesa fixada na Lei 
Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1.964;' (NR) 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

1 º Secretário 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~M'.~ 
RONALDO Jcfsé-SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 208/18 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessao Ordinária levada a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 03 de dezembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7263 

7264 

7265 

7266 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que revoga a Taxa Única de Fiscalizaçao de 
Estabelecimentos - TUFE e institui em substituiçao as Taxas de Fiscalizaçao de 
Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de policia e 
respectivo Documento Simplificado de Arrecadaçao; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboraçao, às Organizações da 
Sociedade Civil - OSC's do setor privado que identifica, conforme especificado; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementaçao de recursos através 
de anulaçao e suplementaçao no orçamento exercício 2018 (Lei nº 7007, de 11 
de dezembro de 2017) e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 5075, de 23 de dezembro de 
2003, que instituiu contribuiçao para o custeio do serviço de Iluminação Pública 
e dá outras providências. 

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

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presi ente 

Excelentlssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio Qo ~ 1 I R Protocolo J=> M 4 
pag 5 2 V no dia .!.!:iJ. 1 :Z. / 1 'i5 lsÃJ-. -

RONALDOJOSt~NE 
Chefe do Serviço de Proce~~~~~; Legislativos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 453/18 
P. 68.995/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.151/18, que autoriza a 
suplementação de recursos através de anulação e suplementação no orçamento exercício de 2.018 (Lei Municipal nº 
7.007, de 11 de dezembro de 2.017) e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 68.995/18 

PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.151. DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza a suplementação de recursos através de 
anulação e suplementação no orçamento exercício 
de 2.018 (Lei Municipal nº 7.007, de 11 de 
dezembro de 2.017) e dâ outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Fica autorizada a suplementação através de anulação de recursos no orçamento vigente do 
Município de Bauru, até o valor de R$ 33.322.136,54 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e 
dois mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), nas seguintes dotações 
orçamentârias: 

1 -

II -

III -

IV-

V-

VI -

Vil -

VIII -

IX -

04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentâria 19 no valor de R$ 
1.604.757, 17 (um milhão, seiscentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete 
reais e dezessete centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 30 no valor de R$ 472.616,87 
(quatrocentos e setenta e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete 
centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentâria 80 no valor de R$ 
1.150.266,13 (um milhão e cento e cinquenta mil e duzentos e sessenta e seis 
reais e treze centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sisfema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 90 no valor de R$ 422.834,70 
(quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta 
centavos). 
04.123.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentâria 296 no valor de R$ 395.752,98 
(trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
oito centavos). 
04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancârias, Ressarcimentos, 
Indenizações e Outros), categoria econômica 3.3.90.47 (Obrigações Tributârias e 
Contributivas), ficha orçamentâria 306 no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão 
e trezentos mil reais). 
10.301.0007 .2.030 (Sa1ários e Beneficios dos Servidores), categoria econômica 
3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentâria 
337 no valor de R$ 9.999.975,29 (nove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, novecentos e seten!a e cinco reais e vinte e nove centavos). 
10.301.0007.2.030 (Salârios e Beneflcios dos Servidores), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentâria 
347 no valor de R$ 2.944.070,21 (dois milhões e novecentos e quarent e quatro 
mil e setenta reais e vinte e um centavos). 
10.301.0007 .2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Re~ 
Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serv 
Terceiros -
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Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 354 no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete 
mil reais). 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 365 no valor de R$ 
726.189,37 (setecentos e vinte e seis mil e cento e oitenta e nove reais e trinta e 
sete centavos). 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 376 no valor de R$ 135.118,20 
(cento e trinta e cinco mil e cento e dezoito reais e vinte centavos). 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 400 no valor de R$ 779.564,32 
(setecentos e setenta e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e 
dois centavos). 
15.451.0020.2.089 (Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana), categoria 
econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
lntraorçamentário), ficha orçamentária 439 no valor de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais). 
15.452.0011.2.052 (Manutenção da Iluminação Pública), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
445 no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 455 no valor de R$ 
I 15.975,18 (cento e quinze mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezoito 
centavos). 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 465 no valor de R$ 262.762,46 
(duzentos e sessenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e 
seis centavos). 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 484 no valor de R$ 
542.165,96 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e 
noventa e seis centavos). 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 495 no valor de R$ 1.823.261,24 
(um milhão e oitocentos e vinte e três mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte 
e quatro centavos). 
08.244.0009.2.034 (Gestão de Contratos), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica lntraorçamentário), ficha 
orçamentária 507 no valor de R$ 1. 700.000,00 (um milhão e setecentos mil 
reais). 
18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.l 1 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 579 no valor de R$ 
240.689,82 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
dois centavos). 
18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - T itorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Ser i os de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 589 no valor de R$ 604 17 )fi 
(seiscentos e quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e dezesseis centav 
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18.542.0015.2.066 (Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intraorçamentário), 
ficha orçamentária 619 no valor de R$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil 
reais). 
27.811.0001.2.00 l (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 665 no valor de R$ 170.528, 72 
(cento e setenta, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos). 
I 3.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 717 no valor de R$ 279.483,59 
(duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos). 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 743 no valor de R$ 
496.757,71 (quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais 
e setenta e um centavos). 
14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 753 no valor de R$ 158.401,45 
(cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e um reais e quarenta e cinco 
centavos). 
20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 780 no valor de R$ 88.201,32 
(oitenta e oito mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos). 
23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 802 no valor de R$ 
108.573,83 (cento e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e três 
centavos). 
23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrati.vo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 814 no valor de R$ 89.957,80 
(oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). 
28.846.1000.0.008 (Precatórios Alimentícios), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 871 no valor de R$ 427.080,04 
(quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta reais e quatro centavos). 
28.846.1000.0.010 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 3.3.91.97 
(Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), ficha orçamentária 876 no 
valor de R$ 24.735,02 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta e cinco reais e dois 
centavos). 
28.846.1000.0.019 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 877 no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais). 

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

1- 04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 30 no valor de R$ 250. 0,00 
(duzentos e cinquenta mil reais); 

II - 04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Tem o 'ai, 
Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e ~ 
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Material Pennanente), ficha orçamentária 36 no valor de R$ I48.000,00 (cento e 
quarenta e oito mil reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 37 no valor de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 38 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 40 no valor de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 58 no 
valor de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 59 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha 
orçamentária 61 no valor de R$ 59.370,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e 
setenta reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração), 
categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 76 no 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de Administração), 
categoria econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 77 no valor de R$ 29.999,00 (vinte e nove mil e novecentos e 
noventa e nove reais); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 90 no valor de R$ 12.350,28 
(doze mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos); 
04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), ficha orçamentária 92 no valor 
de R$ 57.260,02 (cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta reais e dois 
centavos); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 96 no valor de 
R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais); 
04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 97 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 98 no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais); 
04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
99 no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 
04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 301 no valor de 
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 
04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdic ficha 
orçamentária 302 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, ln), 
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categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 305 no valor de R$ 165.545,24 (cento e sessenta e cinco mil e 
quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); 
04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 309 no valor de R$ 108.055,4 l (cento e oito mil e cinquenta e 
cinco reais e quarenta e um centavos); 
10.126.0007 .2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 310 
no valor de R$ 90.364,88 (noventa mil e trezentos e sessenta e quatro reais e 
oitenta e oito centavos); 
10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 311 no valor de R$ 1.229.862,92 (um milhão e duzentos e 
vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos); 
10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 312 no valor de R$ 72.230,20 (setenta e dois mil e duzentos e trinta 
reais e vinte centavos); 
l 0.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento), 
categoria econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuição 
Gratuita), ficha orçamentária 324 no valor de R$ 120.400,92 (cento e vinte 
mil e quatrocentos reais e noventa e dois centavos); 
10.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para Atendimento), 
categoria econômica 3.3.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção), ficha 
orçamentária 327 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
l 0.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), categoria 
econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 332 no valor de R$ 247.378.73 (duzentos e quarenta e sete mil e 
trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos); 
10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), categoria 
econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 334 no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
10.301.0007.2.030 (Salários e Beneficias dos Servidores), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
347 no valor de R$ 542.081,00 (quinhentos e quarenta e dois mil e oitenta e um 
reais); 
10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos 
Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 348 no valor de R$ 390.443,50 (trezentos e noventa mil e 
quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos); 
l 0.301.0007 .2.03 l (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção e Reforma dos 
Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 354 no valor de R$ 287.299,09 
(duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e nove centavos); 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 376 no valor de R$ 470.153,27 
(quatrocentos e setenta mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e sete 
centavos); 
03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 381 no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais); 
03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 382 no 

5 



Ref. Lei 7.151/18 

• 

• 

PROC. N2 2~ 3/ (8 
FOLHAS 50 

PREFEITURA MUNICI A 

1 

~ 

XXXIV-

XXXV-

ESTADO DE SÃO PAULO 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 383 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
15. 122.0010.2.044 (Manutenção do Patrimônio Imobiliário), categoria 
econômica 

3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 384 no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

XXXVI-

XXXVII-

quinhentos reais); 
15.331.0010.2.042 (Segurança do Trabalho), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 388 no valor de R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais); 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 397 no valor de R$ 669,01 (seiscentos e sessenta e nove reais 
e um centavo); 

XXXVlll - 15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
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econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 403 no valor de 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 
15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 404 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); 
15.451.0010.1.008 (Investimento em Materiais Permanentes), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 
1050 no valor de R$ 361.404,00 (trezentos e sessenta e um mil e quatrocentos e 
quatro reais); 
15.451.0010.1.009 (Investimento em Redes de Captação, Contenção e 
Drenagem), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 412 no valor de R$ 149.990,00 (cento e quarenta e nove mil e 
novecentos e noventa reais); 
15.451.0010.1.028 (Desapropriações), categoria econômica 4.4.90.61 (Aquisição 
de Imóveis), ficha orçamentária 416 no valor de R$ 315.553,80 (trezentos e 
quinze mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos); 
15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3 .3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 417 no valor de R$ 898.242, 18 
(oitocentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e dezoito 
centavos); 
15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 418 no valor de R$ 
139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais); 
15.451.0010.2.043 (Serviços Técnicos), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 421 no valor de R$ 
73.995,84 (setenta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos); 
15.451.0010.2.045 (Manutenção de Confecção de Pré-Moldados), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 422 no valor de 
R$ 74.969,60 (setenta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e 
sessenta centavos); 
15.451.0010.2.046 (Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco e Recape), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 426 
no valor de R$ 3.249.616,75 (três milhões e duzentos e quarenta e nove mil e 
seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos); 
15.451.0010.2.048 (Manutenção dos Serviços de Drenagem), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 430 no valor de 
R$ 52.771,68 (cinquenta e dois mil e setecentos e setenta e um reais sessenta e 
oito centavos); 
15.451.0010.2.050 (Manutenção de Obras Viárias), categoria econõmi 
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3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 434 no valor de R$ 
12.908,6!(doze mil e novecentos e oito reais e sessenta e um centavos); 
15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 440 no valor de R$ 
730.000,00 (setecentos e trinta mil reais); 
15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 441 no valor de R$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); 
15.452.001 J.2.051 (Gestão de Contratos de Iluminação Pública), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 442 no valor de 
R$ 1.343.600,00 (um milhão e trezentos e quarenta e três mil e seiscentos reais); 
15.45J.001 O. J.007 (Investimento em Infraestrutura}, categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 448 no valor de R$ 
217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais); 
04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 452 no valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais); 
04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 453 no valor 
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 
15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 465 no valor de R$ 45.230,40 
(quarenta e cinco mil e duzentos e trinta reais e quarenta centavos); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 473 no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais); 
16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 474 no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 488 no valor de R$ 24.059, 17 
(vinte e quatro mil e cinquenta e nove reais e dezessete centavos); 
08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 495 no valor de R$ 23.555,79 
(vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos); 
08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 499 no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha 
orçamentária 500 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
08.244.0009.1.006 (Construção e Ampliação de Unidades de Atendimento), 
categoria econômica 4.4.90.S 1 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 50 I no 
valor de R$ 299.289,52 (duzentos e noventa e nove mil e duzentos e oitenta e 
nove reais e cinquenta e dois centavos); 
08.244.0009.2.033 (Apoio a Projetos Sociais), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 505 no valor de R$ 1.057,94 (um mil 
e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos); 
08.243.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd' a), ficha 
orçamentária 510 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 
08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 
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valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
LXVII - 08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 

categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 514 
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

LXVIII - 08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 515 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

LXIX - 08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 
categoria econômica 4.4.50.42 (Auxílios), ficha orçamentária 517 no valor de R$ 19.995,00 

(dezenove mil e novecentos e noventa e cinco reais); 
LXX - 08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da Criança), 

categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 519 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

LXXI - 08.243.0009.2.040 (Atendimento da Rede de Proteção Social Especial na), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 520 no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

LXXII - 08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 525 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

LXXIll - 08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 527 no 
valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais); 

LXXIV - 08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 535 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 

LXXV - 08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 545 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

LXXVl - 08.244.0009.2.039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na Execução), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 553 no 
valor de R$ 215.651,55 (duzentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta e um 
reais e cinquenta e cinco centavos); 

LXXVII - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 586 no valor de R$ 108.791,13 (cento e oito mil e setecentos 
e noventa e wn reais e treze centavos); 

LXXVIII - 18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 589 no valor de R$ 518.716,09 
(quinhentos e dezoito mil e setecentos e dezesseis reais e nove centavos); 

LXXIX - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 597 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

LXXX- 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), 
categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 598 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

LXXXI - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), 
categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 599 no 
valor de R$ 102.298,45 (cento e dois mil e duzentos e noventa e oito reais e 
quarenta e cinco centavos); 

LXXXII - 18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, Praças), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 600 no valor de R$ 85.676,67 (oitenta e cinco mil e ·scentos e 
setenta e seis reais e sessenta e sete centavos); 

LXXXIII - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), 
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econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 602 no valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

LXXXIV - 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), categoria 
econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 603 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXV- 18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte Consciente), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 
604 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

LXXXVI - 18.541.0015.2.063 (Alimentação dos Animais do Parque Zoológico), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 605 no valor de 
R$ 25.596,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais); 

LXXXVII - 18.541.0015.2.064 (Manutenção e Operação de Áreas Verdes, Praças, Parques), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 609 no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); 

LXXXVlll -18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 611 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

LXXXIX - 18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 
612 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

XC- 18.541.0015.2.072 (Manutenção de Espaços para Descarte Consciente), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 614 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XCI - 18.542.0015.1.016 (Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 616 no valor de 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 

XCll - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 627 no valor de R$ 
1.898, 10 (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos); 

XCJII - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 629 no valor de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais); 

XCIV - 18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 632 no 
valor de R$ 32.873,26 (trinta e dois mil e oitocentos e setenta e três reais e vinte 
e seis centavos); 

XCV - 18.542.0015.2.071 (Manutenção do Viveiro Municipal), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 633 no valor de R$ 995,33 
(novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos); 

XCVJ - 18.543.0015.2.067 (Recuperação de Áreas Degradadas), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
636 no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); 

XCVll - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal/ Estudos de Políticas 
de Animais Domésticos e Silvestres), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 651 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

XCVIll - 18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal I Estudos de Políticas 
de Animais Domésticos e Silvestres), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 652 no valor de R$ 
3.995,00 (três mil e novecentos e noventa e cinco reais); 

XCIX - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 662 no valor de R$ 48.494,63 (quarenta e oito mil e 
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos); 

C - 27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Te ºtorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serv s de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 665 no valor de R$ 49.644, O 
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(quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro reais); 
27.811.0014.1.013 (Construção e Ampliação de Unidades Esportivas), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 673 no valor de 
R$ 308.815,99 (trezentos e oito mil e oitocentos e quinze reais e noventa e nove 
centavos); 
27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 676 no valor de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
27.8ll.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 678 no valor de R$ 48.294,00 (quarenta e oito mil e duzentos e 
noventa e quatro reais); 
27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 
679 no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); 
27.813.0014.2.061 (Lazer), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 683 no valor de R$ 30.388,60 (trinta 
mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 685 no 
valor de R$ 562.000,00 (quinhentos e sessenta e dois mil reais); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 687 
no valor de R$ 115.889,38 (cento e quinze mil e oitocentos e oitenta e nove reais 
e trinta e oito centavos); 
27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento E), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 1088 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); 
13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 690 no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 692 no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 717 no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais); 
13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário ), ficha orçamentária 719 no valor 
de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais); 
13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 725 no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 
13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 727 no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 
13.392.0016.2.077 (Formação e Difusão Cultural), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentária 
731 no valor de R$ 42.657,51 (quarenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete 
reais e cinquenta e um centavos); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), c 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) 
orçamentária 735 no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); 
13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), categoria .. 
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econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 736 no valor de R$ 139.316,40 (cento e trinta e nove mil e 
trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos); 

CXYlll - 14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 750 no valor de R$ 152.219,84 (cento e cinquenta e dois mil e 
duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos); 

CXIX - 14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 753 no valor de R$ 238.849,48 
(duzentos e trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos); 

CXX- 14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 758 no valor de R$ 15.700,00 (quinze 
mil e setecentos reais); 

CXXI - 15.244.0019.1.021 (Ampliação de Centros Comunitários), categoria econômica 
4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 76I no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

CXXll - 15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 763 no valor de 
R$ 33.450,00 (trinta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais); 

CXXIII - 15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias), categoria 
econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita), 
ficha orçamentária 764 no valor de R$ 16.540,00 (dezesseis mil e quinhentos e 
quarenta reais); 

CXXIV - 20.605.0012.2.054 (Fomento ao Abastecimento Alimentar), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
768 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

CXXV - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.08 (Outros Beneficias 
Assistenciais do Servidor e do M), ficha orçamentária 775 no valor de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 

CXXVI - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 777 no valor de R$ 26.186,88 (vinte e seis mil e cento e 
oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 

CXXVll - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 780 no valor de R$ 18.516,63 
(dezoito mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos); 

CXXVIll - 20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 785 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais); 

CXXIX - 20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), ficha orçamentária 
789 no valor de R$ 38.833,33 (trinta e oito mil e oitocentos e trinta e três reais e 
trinta e três centavos); 

CXXX - 20.608.0012.2.055 (Infraestrutura Rural), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras 
e Instalações), ficha orçamentária 79I no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais); 

CXXXI - 19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria eco mica 
3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha orçamentá ia 798 
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 

CXXXII - 19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria econômica 
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3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
799 no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); 

CXXXIII - 23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - Territorial, 
Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 819 no valor de R$ 5.080,00 (cinco 
mil e oitenta reais); 

CXXXIV - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relação do Trabalho), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 823 no valor de R$ 38.000,00 (trinta 
e oito mil reais); 

CXXXV - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relação do Trabalho), categoria econômica 3.3.90.36 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica), ficha orçamentária 824 no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 

CXXXVI - 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Empreender), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), 
ficha orçamentária 825 no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais); 

CXXXVII- 23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Empreender), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 834 no valor de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais); 

CXXXVIII- 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 826 no valor de R$ 5.700,00 (cinco 
mil e setecentos reais); 

CXXXIX - 23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 828 no valor 
de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais); 

CXL- 28.841.1000.0.003 (Pagamento da Dívida - Funprev), categoria econômica 
3.2.91.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato - Intraorçamentário), ficha 
orçamentária 844 no valor de R$ 264.779,96 (duzentos e sessenta e quatro mil e 
setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos); 

CXLI - 28.841.1000.0.003 (Pagamento da Dívida - Funprev), categoria econômica 
4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Divida Contratual), ficha 
orçamentária 846 no valor de R$ 384.676,17 (trezentos e oitenta e quatro mil e 
seiscentos e setenta e seis reais e dezessete centavos); 

CXLII - 28.841.1000.0.006 (Pagamento da Dívida - DAE), categoria econômica 
4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual), ficha 
orçamentária 848 no valor de R$ 342.087,47 (trezentos e quarenta e dois mil e 
oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); 

CXLIII - 28.841.1000.0.011 (Pagamento da Dívida - EMDURB), categoria econômica 
4.6.9 J. 71 (Principal da Divida Contratual Resgatada - Intraorçamentário ), ficha 
orçamentária 849 no valor de R$ 8.517,40 (oito mil e quinhentos e dezessete 
reais e quarenta centavos); 

CXLIV - 28.841.1000.0.011 (Pagamento da Dívida - EMDURB), categoria econômica 
4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual), ficha 
orçamentária 850 no valor de R$ 15.693,92 (quinze mil e seiscentos e noventa e 
três reais e noventa e dois centavos); 

CXLV - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 
4.6.91.73 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 851 no valor 
de R$ 363.092,66 (trezentos e sessenta e três mil e noventa e dois reais e sessenta 
e seis centavos); 

CXLVI - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalização), categoria econômica 
3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 852 
no valor de R$ 118.726,09 (cento e dezoito mil e setecentos e vinte e seis reais e 
nove centavos); 

CXLVII - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Divida - Federalização), categoria e onômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 853 no valor de R$ 
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1.384.962,76 (um milhão e trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e 
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

CXLVIll - 28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria econômica 
4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), ficha orçamentária 854 no 
valor de R$ 159.832,56 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e dois 
reais e cinquenta e seis centavos); 

CXLIX - 28.842.1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria econômica 
3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 856 no valor 
de R$ 5.657,02 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos); 

CL- 28.842.1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria econômica 
4.6.90. 71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), ficha orçamentária 858 no 
valor de R$ 27.619,44 (vinte e sete mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta e 
quatro centavos); 

CLI- 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - COHAB), categoria 
econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 859 
no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); 

CLII - 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - Cohab), categoria 
econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), ficha 
orçamentária 860 no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 

CLIII - 28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - Cohab), categoria 
econômica 4.6.90.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual), 
ficha orçamentária 861 no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 
reais); 

CLIV- 28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac Mobilidade), 
categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha 
orçamentária 862 no valor de R$ 440.192,91 (quatrocentos e quarenta mil e 
cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos); 

CLV - 28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac Mobilidade), 
categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato), 
ficha orçamentária 863 no valor de R$ 240.633,85 (duzentos e quarenta mil e 
seiscentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos); 

CLVI- 28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac Mobilidade), 
categoria econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), ficha 
orçamentária 864 no valor de R$ 852.841,83 (oitocentos e cinquenta e dois mil 
e oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos); 

CLVII - 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 3.1.90.01 
(Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas), ficha orçamentária 865 no 
valor de R$ 80.458,22 (oitenta mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte 
e dois centavos); 

CLVIII- 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 3.1.90.03 
(Pensões do RPPS e do Militar), ficha orçamentária 866 no valor de R$ 
443.282,09 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos e oitenta e dois reais e 
nove centavos); 

CLIX- 28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 3.3.90.08 
(Outros Beneficios Assistenciais do Servidor), ficha orçamentária 867 no valor 
de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais); 

CLX- 28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 3.3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 868 no valor de R$ 22.162,04 (vinte e 
dois mil e cento e sessenta e dois reais e quatro centavos); 

CLXI- 28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 4.4.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 869 no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais); 

CLXII - 28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 3.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 873 no valor de R$ 64 . 48, 15 
(seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais uinze 
centavos); ' 
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Art. 3° 

Art. 4° 

CLXIII • 

CLXIV · 

28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econom1ca 4.4.90.91 
(Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 874 no valor de R$ 2.150.000,00 (dois 
milhões e cento e cinquenta mil reais); 
28.846. l 000.0.019 (Pagamentos de Requisitórios de Pequena Monta), categoria 
econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 878 no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

O art. 6° da Lei Orçamentária nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, passa a ter a seguinte 
redação: 

11Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a: 

1. abrir, durante o exerc(cio, créditos suplementares até o limite de 12,00% 
(doze por cento), calculado sobre a despesa fixada na Lei Orçamentária e 
observado o disposto no arti 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1.964;" (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi 

Bauru, 04 de dezembr 

MAR CHI 
>E\Jl<;;l'!NOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
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