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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 414/18 
P. 8.869/14 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

j Câmara Mu 1icipal de B:iuru 
Diretoria de °'Poio Legisla .1vo 

2 2 NOV. 2018 

EN1RAf 
Hora..Jlli (a)=~::.! 

Bauru, 14 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 125/18, que autoriza o Poder 
Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os imóveis descritos nas matrículas 105.770 e 105.771. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

DOA 

. '• .. :~ ~ .... 
. . .. , .. 

A 
DAL 
P/ leilura no Expedlel lte 
da Sess.ão Ordinária do 
dia t.G. / ll / lt 
em, i.!J l \ l ll! 

DROBUSSOLA 
!üfu'\'lE 

Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 5.812/09 e art. 22 da Lei Municipal nº 7.028/17, Oficio nº 053/14 jmdm, Termo 
de Doação nº 467/09, Cópias das fls. 07/13 do processo administrativo, Relatório da SEMMA, Matrículas nºs 105.770 
e 105.770 e Of. 482/18/NPC-BRU/IC-SPTC. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL .DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 125/18 
Autoriza o Poder Executivo a doar 
à Fazenda do Estado de São Paulo 
os imóveis descritos nas matriculas 
105.770 e 105.771. 

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

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2' 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os dois imóveis de propriedade do 
Município de Bauru, registrados no 1° Oficial de Registro de Imóveis, Titulas e Docwnentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Bauru, descritos nas matrículas 105.770 e 105.771, cadastrados na Prefeitura Municipal de 
Bauru, respetivamente, como setor 03, quadra 1.094, lotes 19 e 09. 

As áreas dos dois imóveis descritos neste artigo serão utilizadas juntamente com a área do imóvel já doado através da 
Lei Municipal nº 5.812, de 26 de novembro de 2.009, para a mesma finalidade pública . 

A doação dos imóveis é considerada "ad corpus", ou seja, os imóveis estão sendo doados como coisas certas e 
determinadas, sendo consideradas apenas como enunciativas as descrições constantes das respectivas matriculas. 

§ 3° Caso haja a necessidade de retificação das matrículas, isto não afetará a presente doação, ainda que implique em 
aumento ou diminuição de área 

Art. 2° A doação dos imóveis descritos no art. 1° possui a finalidade de implantação da nova sede do Núcleo de Perícias 
Criminalísticas de Bauru, unidade regional do Instituto de Criminalística de São Paulo, da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública. 

Art. 3° O projeto de construção do imóvel a ser implantado na área, deverá ser aprovado pelos órgãos com atribuição para 
tanto da Prefeitura Municipal de Bauru e, referendados pelo voto da maioria dos Vereadores presentes em urna sessão 
da Câmara Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. Tanto a Prefeitura Municipal de Bauru como a Câmara Municipal de Bauru poderão apreciar livremente os projetos, 
solicitando infonnações e sugerindo modificações para a respectiva aprovação. 

Art. 4° O Donatário se compromete a elaborar os projetos de construção e apresentá-los para análise da Prefeitura Municipal 
de Bauru no prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta lei no Diário Oficial de Bauru. 

Parágrafo único. Aprovados os projetos pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, será expedido o Alvará de Aprovação de 
Projetos, previsto no art. 22, inciso li, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017 . 

Art. 5° Aprovados os projetos de construção pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, o Donatário se compromete 
a, no prazo de 02 (dois) anos, contados do Alvará de Aprovação de Projetos, a obter o Alvará de Execução de Obras, 
previsto no art. 22, inciso m, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, dando logo em seguida inicio 
imediato nas obras, sendo remetida uma cópia deste documento ao Presidente da Câmara Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. O Donatário se compromete a tenninar as obras e submetê-las à aprovação do órgão da Prefeitura Municipal 
responsável pela emissão do Certificado de Conclusão de Obras, previsto no art. 22, inciso VI, da Lei Municipal nº 
7.028, de 21 de dezembro de 2.017, sendo remetida uma cópia deste documento ao Presidente da Câmara Municipal 
de Bauru. 

Art. 6° O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tomará nula de pleno direito a doação feita, revertendo o 
imóvel ao patrimônio público do Município de Bauru, sem que assista direitos a acessões nele introduzidas. 

§ lº A nulidade alcançará a doação feita através da Lei Municipal nº 5.812, de 26 de novembro de 2.009, revertendo 
também aquele imóvel ao patrimônio público do Município de Bauru, sem que assista direitos a acessões nele 
introduzidas. 

§ 2° A nulidade prevista no "caput" deste artig<;> deverá ser decretada em processo administrativo, após a Fazenda do 
Estado de São Paulo ser notificada e ter tido a oportunidade de apresentar sua manifestação. 

§ 3° Os prazos previstos nesta Lei municipal poderão ser prorrogados por igual período, desde que o Prefeito Municipal de 
Bauru aceite as justificativas apresentadas pelo Donatário e a Câmara Municipal referende tal decisão pelo voto da 
maioria dos presentes na respectiva sessão. 
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Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
14, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei que, uma vez 
aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os imóveis descritos nas matriculas 105. 770 e 
105. 771. 

Em 2.007 foi instaurado o processo administrativo nº 22.436/07, no qual havia sido deduzido um requerimento de 
autoria da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Superintendência da Policia Técnico-Cientifica, Instituto de 
Criminalística, Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru, para doação de um terreno no qual seria construída a sede da unidade regional 
do Instituto de Criminalística em Bauru. 

Após todo o trâmite do processo, foi enviado projeto de lei à Câmara Municipal de Bauru, que o aprovou e elaborou o 
respectivo Autógrafo, que foi sancionado, sendo promulgada a Lei Municipal nº 5.812, de 26 de novembro de 2.009. 

Assim, foi doada uma área de 4.500m2, matrícula número 56.580 do 1° Oficial de Registro de Imóveis de Bauru. 

Na imagem acima vê-se a Avenida Luís Edmundo Carrijo Coube cortando a imagem de cima a baixo. Do lado 
esquerdo, de quem olha a imagem, temos a floresta urbana. Do lado direito de quem olha, acima, o Hospital Estadual de Bauru e do lado 
de baixo o prédio do Batalhão da Polícia Militar (sentido Hospital Estadual - Rodovia Bauru-Jaú). Passada a área construída que fica 
defronte para a Avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube, temos vegetação densa, a maior parte já dentro da área da UNESP. 

s OH! 
-----• mm::I 

w ............................. . -.. ..... 
o .............. ,_. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Logo ao lado do prédio do batalhão, tem uma área limpa, que é o terreno doado para Fazenda Estadual através da Lei 
Municipal n' 5.812, de 26 de dezembro de 2.009. 

lotes: 

Municipal. 

Percebe-se que existe uma ârea entre o terreno limpo já doado e o Hospital Estadual. Esta área é composta por dois 

1) matrícula 105.770, com área de 4.500,00m2, registrado na Prefeitura de Bauru no setor 03, quadra 1.094 e lote 
09; 

2) matrícula 105.771, com·ãrea de l.190,47m2, registrado na Prefeitura de Bauru no setor 03, quadra 1.094 e lote 
019. 

Esses dois lotes acima descritos serão doados, caso o presente projeto de lei seja aprovado pelo Poder Legislativo 

Sobre o imóvel já doado, foi elaborado um projeto de construção para sede do Instituto de Criminalística Trata-se de 
um prédio bom, que traria melhoras para as instalações do órgão em Bauru. 

Contudo, no terreno existe vegetação que não pode ser suprimida, conforme se nota na imagem já juntada a esta 
exposição de motivos, o que obrigou a uma modificação do projeto, tornando demasiadamente modestas as instalações. 

Agora, a proposta da Secretaria de Segurança Estadual é de construir um imóvel que abrigue vários serviços de 
perícias, desde perícias de Engenharia até perícias Médicas. 

Bauru tomar-se-á sede regional do Instituto de Criminalística, atendendo à demanda de dezenas de cidades da região, 
criando-se uma atividade hoje não existente no Município. 

Além de trazer mais agilidade aos processos judiciais, também aumentaria a visitabilidade e visibilidade do 
Município de Bauru, com um serviço regional utilizado pela microrregião da qual Bauru é sede. 

Com a próxima ampliação do convênio da Atividade Delegada englobando o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia 
Cientifica, poderíamos realizar vários serviços de perícia na sede agora projetada. 

Também deve ser considerado que o serviço será instalado ao lado do Batalhão da Policia Militar, muito próximo da 
sede do SAMU, ao lado do Hospital Estadual, ao lado da UNESP e muito próximo da futura instalação da "Cidade Jurídica" de Bauru, 
onde serão construídos Fórum Estadual, sede do Ministério Público e, com certeza, serão atraídos os demais serviços da área jurídica para 
aquela região. Ao lado da área onde será construída a "Cidade Jurídica" já está instalada a Fundação Casa, na Avenida Lúcio Luciano. 

Uma região com infraestrutura, fácil acesso à Rodovia pela Avenida Nações Unidas, Avenida Engenheiro Luís 
Edmundo Carrijo Coube e pela Avenida Lúcio Luciano, que já se consolidou como uma região de serviços públicos estaduais, enfim, um 
local perfeito para o que se pretende fazer . 

Também temos que considerar que o interesse público do Município de Bauru é que sejam efetivamente construídos 
os imóveis. Não há mais como realizar doações sem uma estrutura mínima de prazos para utilização dos imóveis doados. 

No presente caso nos foi informado que a CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços já está desenvolvendo um 
novo projeto e que existe uma verba destinada à construção. Assim, é possível fixar na lei parâmetros de tempo sobre os quais o Estado de 
São Paulo elaborará um cronograma para implantar a obra. 

De início se percebe que o projeto de lei não traz uma descrição dos imóveis, como todos os antigos textos continham. 
A razão é que a descrição já consta das matrículas e, não é rara a situação de um levantamento topográfico demonstrar que a realidade do 
imóvel não condiz com a descrição da matrícula, havendo a necessidade de retificar as matrículas para constar a descrição correta. 

Atualmente a retificação pode ser administrativa, para garantir agilidade e eficiência. 

Estabelecer o prazo de 02 (dois) anos para se terminar os projetos é bastante razoável e proporcional. 

Também estabelecer que os projetos deverão ser previamente aprovados, evitará um problema crônico em Bauru, de 
que os imóveis públicos estaduais, construídos para abrigarem serviço público, não possuem projetos aprovados e arquivados na Prefeitura 
Municipal, não possuem alvará de início de obras, não possuem certificado de conclusão de obras, não têm profissionais da Engenharia e 
Arquitetura com ART -Anotação de Responsabilidade Técnica arquivada nos processos administrativos. 

Para acabar com tal situação, que já conste do projeto de lei tais obrigações, transferindo para o Estado de São Paulo 
o interesse de iniciar as ações de forma regularizada com o Município de Bauru que é o doador da área. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Cientes dos problemas financeiros de todo ente de direito público, ficou estabelecido que em dois anos os projetos 
seriam aprovados. O ideal é que já na aprovação se requeira o número provisório para inicio das obras. Contudo, não havendo condições 
financeiras, o Estado de São Paulo poderá até o final de 2.022 iniciar as obras. 

Inciadas as obras, o Estado de São Paulo terá até 2.024 para conclui-las. 

São todos prazos elásticos para a iniciativa privada, mas bem realistas para o Poder Público. 

Várias doações que foram estipuladas prazos em dia não foram concluídas e o Poder Executivo e Legislativo 
municipais têm que aprovar novas leis prorrogando prazos. Agora, com este novo modelo, o problema também estará resolvido. 

Por fim, temos no projeto de lei uma efetiva participação do Poder Legislativo em todas as etapas, desde projetos até 
conclusão das obras. Isto possibilitará que os Vereadores tenham infonnações contemporâneas as informações do Poder Executivo, não 
havendo necessidade de requerimentos para poderem prestar contas aos munícipes que procuram a Câmara, dando maior transparência às 
ações públicas praticadas. 

Percebe-se, claramente, que com o presente projeto de lei estamos abandonando um modelo antigo, que causava 
vários transtornos. É uma quebra de paradigmas utilizados há décadas, para adoção de novos modelos atualizados e melhorados, mais 
realistas. 

Sem dúvidas o atual modelo é mais complexo se comparado com os antigos, porém, já traz em seu texto a solução 
para os problemas recorrentes. Estamos aprendendo com o passado para sermos mais eficientes. 

Por todas essas razões esperamos que após a livre aprec' ção pel Câmara Municipal de Bauru, seja aprovado o 
presente projeto de lei. Isto já significa o final de 2.020. 

Destarte pela relevância da maté · 

Atenciosas saudações, 

Em. u, 

5 



• 

• 

P. 33.563/17 

·, 

PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.028, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.017 
Dispõe sobre o licenciamento de obras e 
edificações no Município de Bauru. 

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

Art. 1° 

Art. 3° 

Art. SC' 

Art. 6º 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Art. l l 

Art. 12 

Art. 13 

§ l º 

§ 2' 

CAPÍTULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta lei disciplina as regras gerais para o licenciamento de obras e edificações no Município de Bauru. 

Os procedimentos de aprovação e licenciamento estabelecidos por esta lei aplicam-se a todas as obras e edificações 
localizadas em área urbana e aquelas situadas em área rural não voltadas às atividades agrossilvopastoris. 

As denominações técnicas aplicáveis à regulação das obras e edificações serão conceituadas no decreto regulamentador. 

A observância das disposições desta lei não desobriga o profissional, responsável técnico pelo projeto e pela obra, do 
cumprimento das nonnas disciplinadoras de sua regular atuação, impostas pelo respectivo Conselho Profissional e 
daquelas decorrentes de outras normas e legislações pertinentes. 

CAPÍTULO II 
DAS RESPONSABILIDADES 

SEÇÃO! 
DO MUNICÍPIO 

Compete à Prefeitura Municipal de Bauru, por meio de órgão técnico especifico, a emissão de número predial para o 
imóvel, a aprovação do projeto de edificação, a concessão de alvarás e a emissão de certificados de regularização, 
demolição e conclusão de obras. 

A Prefeitura Municipal terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da vigência dessa lei, para informatizar 
todo o processo de licenciamento de obras e edificações, instituindo um portal eletrônico para o acompanhamento e o 
relacionamento com os proprietários e responsáveis técnicos, assegurando a transparência, celeridade e eficiência no 
licenciamento das obras e edificações. 

O conjunto de documentos necessários para requerer os procedimentos previstos pela presente lei deverão constar 
devidamente relacionados no site da Prefeitura Municipal em até 10 (dez) dias após a regulamentação desta lei. 

É de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio de órgão técnico específico, o cumprimento dos prazos para o 
licenciamento de obras e edificações assegurando a transparência aos processos de aprovação. 

A Prefeitura Municipal licenciará a execução de edificações somente no que se referir aos parâmetros urbanísticos 
relevantes, conforme disposto no § 1 º do art. 29 desta lei, sem prejuízo dos demais parâmetros construtivos previstos por 
normas técnicas e legislação pertinente, cabendo ao(s) responsável(is) técnico(s) pelo projeto e pela obra seu pleno 
cumprimento. 

O licenciamento de obras e edificações implica apenas na sua aprovação em relação ao projeto apresentado, não 
implicando no reconhecimento, pela Prefeitura, do direito de propriedade ou posse sobre o imóvel. 

A Prefeitura se exime do reconhecimento dos direitos autorais ou pessoais referentes à autoria do projeto e à 
responsabilidade técnica. 

A Prefeitura não se responsabiliza pela estabilidade das edificações ou por qualquer sinistro ou acidente decorrente de 
deficiências do projeto, de sua execução ou instalação, bem como de sua utilização. 

SEÇÃO II 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

O responsável técnico é o profissional habilitado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional, devendo 
estar devidamente registrado no respectivo Conselho Profissional e inscrito no Cadastro da Prefeitura Municipal. 

O profissional habilitado poderá atuar individual ou solidariamente, como pessoa física ou responsável por pessoa jurídica, 
ficando fucultado ao mesmo profissional a assunção das funções de responsável técnico pelo projeto e de responsável 
técnico pela obra. 

O responsável técnico deverá estar em dia com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal. 
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Ref. Lei nº 7 .028/17 

Art. 21 

Art. 22 

• 
Art. 23 

Parágrafo único. 

Art 24 

• Parágrafo único. 

Art. 25 

Parágrafo único. 

Art. 26 

Art. 27 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO·DE SÃO PAULO 

CAPÍTULO 111 
DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILfCIA 

A atividade edilícia depende de controle a ser exercido por meio da emissão, pela Prefeitura Municipal, de alvará ou 
certificado, de acordo com o tipo de obra, mediante procedimento administrativo e a pedido do interessado. 

O processo de licenciamento de obras e edificações no Município de Bauru contemplará: 

I. 
II. 

llJ. 

IV· 

v. 
VI· 

A emissão de número predial/identificador para imóveis ainda sem numeração; 
A emissão de Alvará de Aprovação de Projeto aplicável à: 
a) Obras novas em lote não edificado; 
b) Refonnas, com ou sem alteração de área, desde que contemplem uma ou mais das seguintes modificações: 

1. Supressão ou acréscimo de área edificada; 
2. Alteração da distribuição da área construída sobre o terreno; 
3. Modificação estrutural ou outra que interfira nas condições de acessibilidade e segurança da 

edificação existente ou do imóvel lindeiro. 
c) Instalação de estação rádio-base; 
d) Outras instalações em que seja exigido, por legislação específica, o licenciamento edilício . 
A emissão do Alvará de Execução de Obras, aplicável ao licenciamento da etapa de execução, para os casos em 
que houve a emissão do Alvará de Aprovação de Projeto; 
A emissão de Certificado de Regularização de Edificação, destinada ao reconhecimento e à regularização de 
edificações existentes; 
A emissão de Alvará e Certidão de Demolição, aplicáveis às obras de supressão de edificação; 
A emissão do Certificado de Conclusão de Obras, aplicável após concluldas as obras licenciadas pelo Alvará de 
Execução de Obras. 

Não será exigido procedimento específico de licenciamento, nos termos desta lei, para a execução de: 

1 - Obras edilícias que não interfiram na estabilidade do imóvel ou de construções lindeiras e que não se enquadrem 
nas hipósetes com exigência de licenciamento previstas no art. 22; 

Il - Modificação do interior da edificação que não implique alteração de área construída e nem interfira nas condições 
de acessibilidade e segurança existentes. 

As obras indicadas no caput deverão ser executadas em conformidade às normas legais aplicáveis, ainda que não 
impliquem em procedimento específico de licenciamento pelo Município. 

As obras classificadas como causadoras de impactos: 

1 - Ao meio ambiente, assim classificadas pela legislação pertinente, deverão apresentar licença prévia ambiental 
quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto na legislação pertinente; 

li - Urbanísticos, assim classificados pela legislação pertinente, deverão elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança -
EIV ou Relatório de Impacto de Trânsito - RIT, conforme Leis e Decretos Municipais vigentes . 

O Licenciamento Ambiental, o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Tráfego são requisitos 
obrigatórios para a expedição do Alvará de Construção, quando a legislação assim o exigir. 

CAPITULO IV 
DO PROCEDIMENTO PRÉVIO AO LICENCIAMENTO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

O interessado poderá solicitar Certidão de Uso do Solo para a obtenção de informações quanto ao uso, ocupação e índices 
urbanísticos básicos vigentes relativas ao lote onde se pretende construir. 

A Certidão de Uso do Solo é meramente informativa e não gera direito de construir ou exercer atividades, estando estas 
autorizações condicionadas ao cumprimento das legislações vigentes no ato do procedimento de licenciamento. 

O interessado poderá solicitar a numeração predial para o imóvel que ainda não possua numeração oficial, o que será 
realizado de forma automática quando do pedido de emissão do Alvará de Aprovação de Projeto ou do Auto de 
Regularização da Edificação, ou de forma autônoma por requerimento específico do interessado, em situações quando não 
houver previsão de construção no respectivo lote. 

CAPITULO V 
DO PROJETO DE EDIFICAÇÃO 

O projeto de edificação, a ser elaborado por responsável técnico, deve estar em consonância com a legislação aplicável, 
bem como com as normas técnicas de acessibilidade e de desempenho instituídas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, assim como outras pertinentes, independentemente da demonstração nas peças gráficas apresentadas 
para a aprovação municipal. 

3 
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Oficio nº 053/2014 jmdm Bauru, 21 de janeiro de 2014. 

Referência: Solicitando doação de terreno. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Cumprimentando-o venho com este informar Vossa 

Excelência da pretensão da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do 

Estado de São Paulo em construir aqui nesta cidade o 1° Centro de Excelência do 

Interior Paulista (ver planilha em anexo), onde abrigará instalações do Instituto de 

Criminalística e do Instituto Médico Legal que desenvolverão trabalhos tanto em 

laboratórios como em pesquisas e análises forenses, assim como abrigar 

regionalmente uma Coordenadoria Administrativa, sendo que para tanto haverá 

significativo aumento do quadro funcional, que atualmente é da ordem de 48 e 

passará para 120 funcionários. Alavancando a Polícia Cientifica do Estado de São 

Paulo e tornando Bauru um centro de referência estadual neste segmento. 

Sendo que, a área já doada para construção do 

Instituto de Criminalística (Lei Municipal 5.812 de 26 de novembro de 2009) é 

insuficiente para tal pretensão. 

Motivos pelos quais venho através deste solicitar a 

doação de uma gleba de terras, sem benfeitorias, situada neste Município d~· 

Bauru, assim descrita e caracterizada: "imóvel, correspondente a parte do lote de J 
terreno, sem benfeitorias, de formato irregular, destacado da antiga "Fazenda ~ 

Vargem Limpa'', hoje anexo ao "Campos da UNESP'', comarca e 1ª Circunscrição~ 
Imobiliária, com frente voltada para a Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo ç:: 



' ) • 

' ) • 

'•PERITO CRIMINAL DR. OCTÁVIO EDUARDO DE BRITO ALVARENGA" 

NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS DE BAURU 

Coube, quarteirão 02, lado ímpar, área esta adjacente à já doada para construção 

da nova sede do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru, conforme croqui em 

anexo. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo 

para reiterar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

Exmo. Sr. 

Rodolfo Henrique Grapeia Castilho 
Médico Legista - Diretor 

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça 
Digníssimo Prefeito Municipal 
Bauru/SP 

2 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

1.1'1 W :\.812. DI'. '.'ll DI'. NOVl'.MBRO DI '. 2.009 
·\ulori/il o l·:\ecuti\tl a doar um imci".:I de 
prop1·i..:dade do Municipio Jc lluuru i1 F.'\/.l~NDA 
DO l'.S 1'/\ll<l Ili ·: SÃO l'Alll.Cl. 

l) l'RIYU 1 O ~ ... l l 1N lt'l 1':\I. 1 li'. 1\,\ l :iu 1 no' 1cr1110~ dn nrti!!n 51 da l .ci < )rg:inica do J\-lu11i<:ipi11 ,i.- lla11r11 . 
!il/ <\ah1..·r l(U! . ." ti l 'clllli.lrtl rvJunic:ip'11 t1pl'l)\0ll ~ dt: ~Ull(itU)'11,; J'>flll'llltlg_a i! "',;?llinh: l~i : 

\n. I'' 

·\ri. 2" 

,\rt. .\" 

Art. 4" 

1:ica \l l'odcr l'.:1.ccu1i'" uulurÍ/Jldn :1 du:ir :'1 FA/.:·.ND:\ 1 )1) I·. -.; 1 AI)(> 1 li: ..,,\< > !' .. \ 1 1 l l. " ,, ' "'" , : ,·,,,;: :;;.~,: 
a s..:guin te descr1e;;1o: 

Setor in \.,luudra 109.+. l.nt.· 18 

.. l'artc do lote d..: t..:rre110 s..:m h..:nli:itorias. de l"nnnaln irregular. tksta..:ado du illHigu h11...:nd;1 Vaq;..:n1 1 inipa. 
hoje a1ll.::rn ao Campus da ll11esp. nesta l.:idadc. municipio. t.:tlln:tn.:a e 1·• cirt.:11n~t.:riç:111i11111hili:iri a 1k ilauru. 
t:om o seg.ui111e rolciro pcrim~lricn inicia-si: 110 ponto 1. local izado 1rn alinh111111:n1t1 da 1\1cnida l .n~· · l .ui/ 
l'.dmundo Currijo (.'ouhc. seguc 77.66 1nc1ro~ ui~ n ponto 2: locali/.Uthi na t.:en.:a de di1 i,a da :'irca da l •N I .SI' 
..: rnnrmntandn nessa linha com o lt:rr..:110 du l'n:li;iturn Municirul de Hauru (oh.ieto da m,11rkul;1 n·· X.' .'76 d11 
I'' CRI 1k Hauru). a1llcs 1..:rr..:no d11 llom l'uslor · lnslitulll de Valmi1.uçfü1. l'n11mic,:;111.: lnt..:graç;1n 1111111:111.1. 
dai dclkh.: a esquerda e scgu..: nu disl<incia de 54.:D m..:tros atê encontrar o rrn1111 2 .i\. e i:onfrnn1andn 11..:":i 
linha eom tcrrcno da \JNl·:Sl'. suct:ssora da F1111daç<1<1 Educacional dt: Bauru. dn r111ll11 2.-\ d..:lktc ú ..:sq 11..:rd;1 • 
..: segut: na disliincla de 92.73 1m:lros atê ..:neomrar o pon1n 1/\ cravado no alinham..:n1111h1 /\1c·nid:1 l·11g'' I 111 / 
l·:dm1111do C:arri.io Coube: ..: eon lhmtmido nc:ssu linha com parle dest..: m..:snrn 1111<:. do p1111h1 1 /\. ~•!!u..: p.:111 
rcll:rido alinhamt:mo llil tfül;im:in th: 52.82 m..:1rns a1.: ..:m.:1111trar o pomo 1. inicial do r.:ri111e1ro . .:ne..:rr;mtlt> 
t1111a úr.:a de .i.500 metros quadrados ... Rdl:ritlo imóvel consta (K'rlent.:t:r at• MllNIC:Íl'IO 1>1·. H:\l RI 1• 

rnnlbrme Matricula 11" 56.580 do 1" Oficial tle Rt:!!istro de Imóveis tlc Bau ru/SI'. il' aliado .:in lt) 41 1.120.flO 
(quatroccn1os e tuv.c mil. c..:nto e "inte r.:ais) . ..:nt:t~llrando-sc carm:l..:ri~.itdo pelo tk~cnh11 ~ . I'. ,1" 4.2.18 

/\ duaç~o da úr..:u dc:~crilu 1111 ;migo I" possui a linalidadt: tk implantação da nq'a s.:dc do Núçkn de l'cne1.o' 
Criminalistic.is dt: Bauru. unitlad..: rcg.io11;1 I do instilulo Jt: Criminalis11ca d..: S<111 l';n1lt1 tia '..:t:rc1.1r1a d,· 
1:swdo do.' Negócio~ da Segur.inçn l'l}hlica. 

O não cumprim..:1110 do disposto no artigo nnh:rinr wman\ nula tk rknti din:ito a doaç;k l\:i1;1. rc' ..:n..:nd11" 
imóvel ao patrimônio púhlico munit:ipal. sem que a~sista direitos ús accss1ks 11..:k intn>dll/ida'. 

l·:s1a Lei ..:nlra cm ,·ig.or na data di..: sua puhlit:aç<1<1. re~ogudas as leis 11" 5.685. de 1 1 d..: d..:/o;mhrn tk 2 .I HJX ,· 
nn 5.757. de D tlt:_iunho de 2.009. 1 

RODRIGO ANTONIO DI : A(iOSTINllO Ml '.NDONÇ·\ 
PREFEITO MllNIC:ll'/\I. 

l.lll/. NlJNl:s l'l·:<iOR1\RO 
SECRl·:TÃRIO DOS Nl·:C;()CIOS JllRiDICOS 

RODR ICiO R 11\ 1) S1\l I) 
Sl ·:CRE.l t\RlO OE Pl.ANE.IAMl~NTO 

l'roj..:10 d..: ln iciati'a dn 
l'Ol>l:I~ 1·:x1 :c:1r11vo 
R..:gistrada 111• Derartamcrllo d..: Comuni1:aç<lo ..: Dot:um.:ntaçào da l'n:li:iturn. m1 mt.:sma data. 

Cill.MARA MEIRE Ili-: sOL:sA /\RAt°JJO 
DIRETORA DO DEPART/\Ml·:NTO DE l'OMIJNICA(ÀO 1 ~ DOCllMl ·:N l't\C.."All 
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ES'fAl!JO DE SÃO PAULO 

TERMO DE DOAÇÃO N° 467/09 
P. 22.436/07 

TERJVíO DE DOAÇÃO QUE O MUNICÍPIO DE BAURU 
FAZ À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e nove, o MUNICÍPIO DE BAURU, inscrito 
no Ministério da Fazenda no Cadastro !'--!ecional de Pessoas Jurídicac sob o nº 46.137.410/0001-80, reprtsentado 
pelo Prefeito )Vlunicipal, RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, doravante deno~inado 
DOADOR e do outro lado a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, doravante denominada DONATAR!A, 
neste ato representada por HÉLIO DE ALMEIDA ROCHEL, Diretor do Núcleo de Perícias Criminaiísticas de 
Bauru, da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica da Secretaria de Segurança PúbUca do Estado de São 
Paulo, com suporte na Lei Municipal nº 5.812 de 26 de novembro de 2.009, têm por justa e acordada a doação da 
área descrita na cláusula primeira, observadas as condições que seguem: 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO: 

O objeto da presente doação se refere à área de terreno a segujr descdtâ: 

Setor 03, Quadra 1094 Lote 18 

"Parte do lote de terreno sem benfeitorias, de fonnato irregular, destacado da antiga Fazenda 
Vargem Limpa, hoje anexo ao Campus da Unesp, nesta cidade, município, comarca e 1ª 
circunscrição imobiliária de Bauru, com o seguinte roteiro perimétrico: inicia·se no ponto 1, 
localizado no alinhamento da Avenida Engª Luiz Edmundo Carrijo Coube, segue 77,66 metros até 
o ponto 2; localizado na cerca de divisa da área da UNESP e confrontando nessa linha com o 
terreno da Prefeitura Municipal de Bauru (objeto da matrícula nº 85.376 do 1° CRJ de Bauru) 
antes terreno do Bom Pastor - Instituto de Valorização, Promoção e Integração Humana, daí 
deflete à esquerda e segue na distância de 54123 metros até encontrar o ponto 2A, e confrontando 
nessa linha com terreno da UNESP, sucessora da Fundação Educacional de Bauru, do ponto 2A 
deflete à esquerda e segue na distância de 92,73 metros até encontrar o ponto 1 A cravado no 
alinhamento da Avenida Eng' Luiz Edmundo Carrijo Coube e confrontando nessa linha com pane 
deste mesmo lote, do ponto 1 A, segue pelo referido alinhamento. na distância de 52,82 metros até 
encontrar o ponto 1, inicial do perímetro, encerrando uma área de 4.5tl0,00 n1etros qµadrados." 
Referido imóvel .consta penencer ao MUNICÍPIO DE BAURU, conforme Matrícula n' 56.580 do 
lº Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/SP, avaliado em R$411.120,00 (quatrocentos e onze 
mil, ~to e vinte reais)1 encontrando-se caracterizado pelo desenho S.P. nº 4.238. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRJGAÇÕES DA DONATÁRIA: 

A DONATÁRIA obriga-se a utilizar o imóvel rc;cebido em doação para a construção da nova sede 
do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru. 

Fica vedado à DONATÁRIA ceder ou transfe,ir a terceiros o imóvel objeto dessa doação, bem 
como desvirtuar a sua finalidade. 

CLÁUSULA TERCEJRA- DA REVOGAÇÃO DA ,DOAÇÃO: 

1 
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3.2. 

3.3. 

PROC. N2_::~-1i

FOLHAS 

PREFEI'flJRA MUNKCUPAJL DE BAURU 
.. 

A doação será revogada uma vez verificado o desvio de finalidade ou a não utilização da área, 
com a devoJução da 1nesma coin as acessões nela introduzidas, sem direito a indenizações. 

Revogada a doação, a área será restituída ao DOADOR independentemente de qualquer 
providênciajudicial ou extrajudicial, concedendo-se à DONATÁRJA o prazo de 90 (noventa) di~s 
para a desocupação do ir116vel. 

A DONATÁRlA responsabiliza-se pelas custas notariais e registrárias inerentes ao recebimento 
da presente doação e também por aquelas decorrentes da eventual devolução do imóvel. 

CLÁUSULA QUARTA-DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instn1mento. 

E cissim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento ~m 04 (quatro) vias de 
igual teor e efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas abaixo 
relaci.onadas, tudo para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Bauru, 09 de dezembro de 2.009 

~~'··Sé~ ·. RODRIGO AN-%1 D GOSTINHO MENDONÇA 
P FEITO !CIPAL . 

DOADOR 

Testemunhas: 

2 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 56.593 , DE 27 DE DE 2010 

Autoriza 11 l?azenda do li::;;tado 2:1 

receber / medi.apta doação, Setll. 
qu.ai.squex: ônus on encax:gos, do 
Municipio de. Bau:t:u, o imóvel 
que especifica. 

ALBlm'XO GOLDMAN / GWERN!UJOR DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, no uno de suas a.trlb\.lições J.egals,. 

D e e r e ta: 

Artigo 1 º - Fica a Faze1\da do Es

tado a.utn.ri"Zi.!.da a récebor, rr.ed!;;:inte doaçAo, sem c;uai~quer. 

O:i.us ou encarqo::s, do Munic1.pio de Bauru, um i.Jn6vel con-

sietante em ter.rer.o sem bcnt'eito.ri?..s, locul!z.ado na A'le-

nida. f'.ngenheiJ:o Luiz Edmundo Co:irrijo Co'Jbe, Setor 3, Qna-

dra 1094, i.ote 18, antig;;i. fazenda Vargerr. Lirnpa, naquele 

munir:ípio, com •1. 500-, OOm 2 (quatr.o mil e quir..heuto.s metros 

Guad:cados), matriculado sob o nu 56.580 do Pxi.:r.eiro Ofi-

cial de Registro de ImóveJ.s dP. Baur,;, objeto da 1.e:i muni

clpa:!. nº S.812, de 26 de novernbi::o ôe 2009, confot:me iden-

tiflc;;i.do nos autos do processo GS-482/2010-SSP/Se 

e/apenso GDOC-19022-?.01811/2009-PGE. ,, 

1 
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PLANO DE AÇÃO CURTO PRAZQ°"'.:' ÇON_..STtfUÇÂQ/REFQRMA (INÍCIO FEVEREIR0/2014) 

NÚCLEOS/EQUIPES Posse Situação do Imóvel (vistoria) Solução Valor Valor 

Espaço físico insuficiente, necessita de reforma de j 

' 
EQUIPE DE IC Alugado SPTC recuperação/revisão da estrutura de cobertura, hidráulica de 

Construção de prédio Possui 
ADAMANTINA esgoto, redimensionamento da rede elétrica, telefônica e de dados 2.500.000,00 2.375.000,00 

próprio terreno 

IML 
Delegacia 

Espaço físico insuficiente, necessita de reforma de recuperação 
Seccional 

Imóvel necessita manutenção na rede hidráulica, ' Cedido 1 
IC 

DEINTER2 
redimensionamento da rede elétrica, ampliação e melhoria nas 

1 

1 

instalações, adequação às normas de acessibilidade .... 
1 

NÚCLEO DE Cedido 
Imóvel necessita manutenção na rede hidráulica, Construção de prédio 

7.500.000,00 1 7.125.000,00 
1 necessita 

CAMPINAS redimensionamento da rede elétrica, ampliação e melhoria nas próprio núcleo + equipe 

1 

1 terreno DEINTER2 1 

IML 
instalações, adequação às normas de acessibilidade .... 

1 

administrado e As condições do Necrotério não foram informadas no relatório. 

1 

1 
1 

mantido pela Porém visualizando as fotos do relatório, observa-se que o imóvel 

1 

i 
SETEC necessita de manutenção. : 

IC DEINTERS 
Iminência de despejo pela Seccional, é necessário verba para 

NÚCLEO DE SÃO locação de imóvel (urgente) Const rução de prédio 
5.000.000,00 4.750.000,00 

necessita 
JOSÉ DO RIO PRETO Cedido Prédio condenado pela defesa civil, é necessário verba para próprio terreno 

IML 
Prefeitura locação de imóvel (urgente) 

1 

redimensionamento elétrica e hidráulica, inclusive de reforma na 
NÚCLEO DE SÃO 

IC Policia Civil 
rede de esgoto, além de espaço insuficiente para um núcleo, Construçã~ d_e prédio 

1 

2.500.000,00 2.375.000,00 
possui 

JOSÉ DOS CAMPOS laboratórios em ambientes incompatíveis, adequação às normas de proprio terreno 
acessibilidade. 1 

1 

NÚCLEO DE RIBEIRÃO IC Delegacia não visitado Construção de prédio necessita 
5.000.000,00 4 .750.000,00 

PRETO 
Delegacia não visitado 

próprio 

1 

terreno 
IML 

1 
1 ' 

IC 
Seccional Condições gerais boas, porém espaço ser insuficiente. Iminência de 1 i 

NÚCLEO ARAÇATUBA Araçatuba despejo pela Seccional (criação do DEINTER 10) Construção de prédio 
4.000.000,00 i 3.800.000,00 ~ IÍ~C~~ 

Seccional precariedade em termos de acessibilidade. O prédio do necrotério próprio 1 1 ~rr~ IML 
Araçatuba necessita de reformas/manutenção. i ;J;. 0 

Vi z 

·I I~ -~N 

:~~ 
1 

1 

r 
1 ~I i 1 

J9'i ~-• 
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NÚCLEOS/EQUIPES Posse Situação do Imóvel (vistoria) Solução Valor Valor 

1 

i 
necessária reforma da cobertura, redimensionamento da rede 

1 "ª'ª""' 
IC 

Seccional elétrica, de dados, reforma da rede hidráulica, reforma nas 

1 
Marília dependências, adequação para PNE, melhoria no conforto térmico, Construção de prédio 

NÚCLEO DE MARÍLIA laboratórios decrépitos. Espaço físico insuficiente 4.000.000,00 3.800.000,00 1 próprio 
1 

t erreno 

Seccional 
1 1 

IML 
Espaço físico insuficiente e sem acessibilidade. Necessita de 

1 
1 
1 

Marília reforma elétrica e manutenção preventiva. 
1 

1 
1 

NÚCLEO DE BAURU 1 Construção de prédio 
1 (FUTURO 1° CENTRO IC DEINTER4 Paredes com rachaduras, reforma da rede elétrica, hidráulica, próprio (já existe 

possui 

DE EXCELÊNCIA DO adequação a PNE, espaço insuficiente para as instalações de um 7.500.000,00 7.125.000,00 1 terreno 
c:.~=~~~i:::;~lf terreno destinado à i 

INTERIOR) IML Núcleo. l (4.500m2 j : ~Pr.e"éliô 1pri:ipf!O·" SPTC) 
1 

1 

:$?'~--~-i;.," 1 ! 

1 
Construção de prédio 1 

1 
1 

IC DEINTER 7 redimensionamento elétrica e hidráulica, inclusive de reforma na l 1 Decreto 
NÚCLEO DE rede de esgoto, além de espaço insuficiente para um núcleo, 

5.000.000,00 
i 

4.750.000,00 : 28163 de 
SORO CABA laboratórios em ambientes incompatíveis, adequação às normas de próprio 

1 

1 

\ 21.01.1998 IML 
1 

DEINTER 7 acessibilidade. 
1 1 1 1 

Construção de prédio 1 

1 
Alugado adequação da rede elétrica para a realidade de uma EPC e 1 

J Aguard. IC 

1 

EQUIPE DE LIMEIRA Prefeitura manutenção preventiva. 
próprio (imóvel em fase 1 2.500.000,00 2.375.000,00 assinatura 

IML Alugado Reforma de substituição de piso e manutenção preventiva. de doação) 
1 

! doGov. 
Prefeitura i 

Estado/ 7° DP 1 

1 1 

IC 
Salas esparsas pelo prédio, problemas estruturais, reforma na Construção de prédio 

1 1 
parte hidráulica e elétrica, problemas na cobertura próprio (em estudo a 

1 

1 necessita S.B. DO CAMPO Cedido manutenção preventiva doação de área de 3.600.000,00 3.420.000,00 
Drpf.,;t. •r<> 1 t erreno 

IML interesse da equipe 1 1 Cedido 
Falta de sala de conforto VEGA/SOPAVE) 

1 

1 Prefeitura i 

1 

1 1 
1 

1 

Localizado aos fundos do terreno da delegacia, área insuficiente 
Estado/ para a operação de uma EPC, local improvisado para exames 1 

IC ' 
1 ,.,.,,;,, Delegacia laboratoriais, redimensionamento da rede elétrica, revisão da ' 

TABOÃO DA SERRA adequação às normas de acessibilidade, ventilação insatisfatória. 
Construção de prédio 

3.600.000,00 
1 

3.420.000,00 
próprio 

1 
t erreno 

•' Cedido Redimensionamento da rede elétrica, revisão da adequação às 

i 
li "TI "'O IML 

1 
Prefeitura normas de acessibilidade, não tem exaustão ''º :::1:1 

li C o 
l l> 

~ , 
! VI z 
'I '° 
"I Ll !~ 
: ~ d: iJ 
b --,.: bC : • 
ti 
'l 
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NÚCLEOS/EQUIPES Posse Situação do Imóvel (vistoria) Solução Valo r Valor 

Estado /DGP 
espaço insuficiente para as instalações de uma EPC, obra de Finalização de Prédio necessita 

IC 
/16º 

reforma (parada) em prédio da Nova York de propriedade da 
próprio 

3.000.000,00 2.850.000,00 
t erreno 

SUL SPTC, a cargo da Pol. Militar. 

IML 
Estado/DGP / O terreno do IML Sul é do 96 DP e está na Procuradoria para ser 

Reforma 1.500.000,00 1 1.425.000,00 
96° DP alienado (2° Dr. Tieppo) 

1 

IC 
1 

DGP /77° DP Instalações obsoletas e ineficientes às necessidades de uma EPC 
Construção de prédio 

1.400.000,00 1 1.330.000,00 
i necessita 

próprio 1 , ter reno 
CENTRO 

~ . x~ -. ; .. ' . . , . ~ 1 
1 

IML ! P.'r~-íoJroprh < Instalações obsoletas e ineficientes às necessidades de uma EPML 
Reforma 8.000.000,00 

1 

7.600.000,00 ' 

~ 

em SP (agravante: imóvel tombado) 

Cedido 
área insuficiente para a operação de uma EPC, local improvisado i 
para exames laboratoriais, redimensionamento da rede elétrica, 1 

IC prefeitura 
revisão da adequação às normas de acessibilidade, ventilação 

1 
s/convênio 

insuficiente, conforto térmico insatisfatório Construção de prédio ! necessita 
MOGI DAS CRUZES 

próprio 
2.500.000,00 1 2.375.000,00 

1 

; terreno 
SEFAZ (terreno) Necessita de ampliação. Necropsias de putrefeitos realizadas em 1 

IML I Prefeitura área cedida no cemitério. A prefeitura por não ser a proprietária do i 
1 

! (prédio) terreno não realiza reformas 1 
1 1 

IC ·_ Préi:!R>P'rqp'Ç1ô· Falta área para exame de chassi 
1 

! 

1 

Alugada Espaço físico suficiente, porém sem acessibilidade. Necessita de ! i 
Prefeitura reforma elétrica e manutenção preventiva. Const rução de prédio 1 necessita EQUIPE DE ASSIS 2.500.000,00 

1 
2.375.000,00 

IML Imóvel em péssimas condições e espaço insuficiente. Necessita de 
próprio terreno 

Cedido 1 
1 reforma elétrica, manutenção preventiva e readequação da 1 

Prefeitura 1 exaustão ! i 
Imóvel necessita manutenção, ampliação, redimensionamento da 

1 

1 

EQUIPE DE TAUBATÉ IC 
Cedido rede elétrica e melhoria nas instalações, adequação às normas de Construção de prédio 

1.750.000,00 1.662.500,00 
J necessita 

Prefeitura acessibilidade .... local incompatlvel com as necessidades de uma próprio ! ter reno 
EPC. 1 

! 
IC CedidoCESP Ameaça de despejo. Espaço insuficiente para as instalações de 1 

Const rução de prédio 
1 EQUIPE DE uma Equipe, local improvisado para exames laboratoriais, 

próprio (em estudo a 2.500.000,00 1 2.375.000,00 
, necessita 

VOTUPORANGA IML 1 Seccional de redimensionamento da rede elétrica, revisão da adequação às 1 ~o 
Votuporanga normas de acessibilidade, ventilação insuficiente doação de área) 

1 
~1 -n ~ . o ::;> 

VERBAS PROJETOS estimada em 5% do valor 1 
1 .._, 
1 3.792.500,00 ~ 0 1 

TOTAL SPTC AÇÃO CURTO PRAZO - (INÍCIO FEVEREIR0/2014) 75.850.000,00 75.850.000,00 ! tO 

" 
l N 

li~~ 
t\ -
l, ~ 
t~ 
~1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
'• 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE . . 
Bauru, 20 de•fevereiro de 2014 

Process0 nº 8869/2014 ~~oc'..N~ __ 'Z~3li~--·-=1 
Requerente: Núcleo de Pericias Criminalística de ~auru ;:oLHAS ·ôlõl.J _____ ~J 

~::.:.;.:..:::..-:-=-=·- -~- .... -·-·- -· 
Assunto: Laudo ambiental da área a ~er d~ada para construção da nova sede de 

polícia. ,. 
... 

Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Ça_rrijo Coube Quárteirão 02 

RELATÓRIO 

A área em questão esta localizada na Avenida Engº·Luiz Edmundo Carrijo · . ~ 

. Coube ao l~do de uma base da policia1militar, em frente a academia ao af livre (foto 

1 ), tem 52,82 metros de frente para a avenida. Próximo a calçaqa aproximadar:nente 

uns 20 metros de profundidade, encontramos a' predominância.de gramíneas· 

exóticas e invasoras, tais como: braquiaria (Brachiaria decumbins) e mãmona . ) 

/ (Ricinus communis) e varias árvores nativas isolad~s (foto 2), conforme o terreno 

distancia da avenida a regeneração vai aumentando passando de vegetação em 

estágio inicial de regeneração para médio (foto 3), dossel irregular devido a 

existênci,a anterior de outras árvores .• então.temos a presença de algumas com 
' -

alturas maiore.s, aproximadamente 8 ;netros e regeneração com 6 metros (foto 4), 

COt°\1.e'ça a apresentar subbo?qUe ·e diminuição de gramíneas chegando assim ao 

estágio de regeneração médio, devido a conectividade com outros fragmentos e 

encontrando limites impostos .. pela malha viária, coi:iexão coni a mancha floresté!I da 

flor~sta urbana e ao fundo com a Unesp em c;onfronto com o crescimento da 
~ . 

UIJiVersidade e rua internas, porem a ótima fegeneração foi d~vido a éiispersão . . 

zoocórica, e espécies animais 'estritamente dependent~s de florestas ocorrendo 

fluxo gênico de certos grupos animais. 
• Pela imagem aérea an~xa é possível visualizar a diferença da vegetação dei 

2011 para 20'. 3 (Google). 
,..,.., 

' As principais espécies arbóreas nàtivas encontradas foram: tapirirê (Tapirira 

guianensis); pimenta-de-macaco (Xylopia ai:omatica), marôlo (Annona coriácea) 

barbatimã~ (Stryphnodendron adstr/ngf!ns), falso-barbatimão (Dimorphantira mol/is); 

J 
SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Av .. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 - CEP 17020-310 - Jardim Santana·- Bauru/SP 
Fone: (14)' 3235 1037 

I , 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAÜLO 
í -

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE . 
copaíbAa GCopaifera langsdorffii), . ~au-terra (Qualea grandif!Ôra) , Ra4-de-tucano 

~ ,· 1 

(Vochysia tucanorum), angico-do-Cerrado (A9adenanthera falcata), entre outr~s. 

Sugiro que d~vido ao pedido cfe doação d~ssa gleba, seja dada a an'uência 

favorável para o licenciam~nto ambiental j unto a· CETES~ que assim será analisado 
-

e definido a possibilidade do uso da área pelos DOIS órgãos estaduais . 
. - 1 

;r.oc." Ne 2-~31 l ~ -=J 
, Relatório Fotográfico \ .• :oL :As_~~-. · --::=:-::--. ~ : 

·, 

- . 
Foto 1 - Visão geral da frente do lote 

I ( 

' 

•' 

Foto 2 - Visão geral da frente do lote ., 

SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 - CEP 17020-310 - Jardim Santana - Bauru/SP 
· · Fone: (14) 3235 1037 ' ' 
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PREFEITJRA MUNICIPAL DE BAURU ' · ' _ ~~ 
. ~\ 

' . . ESTADO DE SÃO PAULO -~,' J'I ) 

SECR~T~~IA M~NICl~~L, DO MEIO AMBIENTE . : SEMMA . 
\ . 

r .- ~- -··s- 1-- \ 

J

PROC. N Z_3j,d __ ~- . 
FOLHA.S.4::::--'7.;-;;=-.; ~ ' 

Fdto 3 - Visão geral do·interior do lote 

SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 -CEP 17020-310-Jardim Santana - Bauru/SP · 

' Fone: (14) 3235 1037 
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PROC. N2 f;? 3f j~ r 
. FOLHAS~:) __ 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBtlO\ ~oL. c:i4 

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉ.CNICO-CIENTÍFICA ~tr ..... 
INSTITUTO DE CRIMINALISTICA , . 

"PERITO CRIMINAL DR. OCTÁVIO EDUARDO DE BRITO ALVARENGA•• ' (> p, 

NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS DE BAURU '~NTi•'c. 

Ofício n2 551/2017/NPC-BRU/IC-SPTC 

A Sua Excelência o Senhor 
Clodoaldo Armando Gazzetta 
Prefeito Municipal 
Bauru/SP 

Assunto: Doação 

Senhor Prefeito, 

Bauru, 10 de agosto de 2017. 

1. Em 26 de novembro de 2009, por meio da Lei nº 5.812, foi doado pelo Poder 
Executivo Municipal à Fazenda do Estado um imóvel localizado na Avenida Engenheiro 
Luiz Edmundo Carrijo Coube, com a finalidade de implantação dos Núcleos de Perícias 
Criminalísticas e Médico Legais de Bauru. 

2. A autorização para contratação da Companhia Paulista de Obras e Serviços 
(CPOS) ocorreu em 2016 e, aos 10 dias do mês de maio, deu-se início à elaboração do 
projeto básico e executivo da obra, hoje em execução: 

3. As unidades periciais de Bauru atendem uma região com 19 municípios, 
com uma área superior a 8500 km 2 e população próxima à 650 mil habitantes. Para 
determinados exames, a população atendida chega a 1.100.000 habitantes (englobando 
as subregiões de Jaú e Lins). 

4. Mais importante, contudo, é a possibilidade de descentralização de 
atividades periciais exclusivas da cidade de São Paulo, desafogando a capital, agilizando 
procedimentos e reduzindo custos. E Bauru, por sua importância e posicionamento 
geográfico, tem condições de receber tais incumbências . 

5. Entretanto, apesar de contar com 4.500 m2 , o terreno doado posiciona-se 
em área de cerrado e, por consequência, está afeto à Lei Estadual nQ 13.550, de 2 de 
junho de 2009. Assim, após análise da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Ofício nº 231/17 /CGU - cópia anexa), foi determinada a preservação de 30% (trinta por 
cento) de seu total como Área Verde. 

6. Reduziu-se, portanto, a área útil para a edificação do prédio. E, além disso, 
o espaço é insuficiente para estacionamento, tanto para os funcionários como para a 
população usuária o que, fatalmente, acarretará um excesso de veículos nas imediações. 

7. Assim, respeitosamente, solicitamos a possibilidade de ser cedida, por 
doação, área adjacente ao terreno atual (esquema anexo), igualmente pertencente à 
municipalidade, para melhor atendermos à população de Bauru e região, adequando o 
projeto em elaboração que tem prazo final de conclusão em novembro/2017. 

1 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
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FOLHAS 

• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

27 de novembro de 2018. 

ERTO MEIRA 



• 
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. 

Relator 

JO 
Me bro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

27 de novembro de 2018. 

J 

TO MEIRA 

AVIDA SILVA 
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PROC. Nn 2.-? ir 
Cf!tmvva~ Ol a!u 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio !ator do presente pro esso o Vereador: 

Em Z~de ~ ~ / de2018. 

~.uS ~ES BARBOSA 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE 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 
28 de novembro de 2018. 

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

RICARD 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
28 de novembro de 2018. 

LUIZ c.t ifuoRIG;;.S BARifOSA 
,- · Presidente 

Membro 

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

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

dezembro de z 1018, o presente Projeto foi 

encaminhado à Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Habitação e Transportes para 

análise e parecer. O Presidente da Comissão 

nomeou o Vereador Fábio Sartori Manfrinato 

como Relator que opinou pela normal 

tramitação, sendo acompanhado pelos 

demais membros. Colocado em votação o 

referido Projeto foi aprovado em Primeira 

Discussão, devendo ser incluído o mesmo na 

Pauta em Segunda Discussão para a próxima 

Sessão. 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANORO BUSSOLA 

Presidente 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 1 O de dezembro de 

2018, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~~lhl'~ 
RONALDO WSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇIRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7270 
De 11 de dezembro de 2018 

Autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de 

São Paulo os imóvei.s descritos nas matrículas 105.770 e 

105.771. 

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

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fazenda do Estado de Silo Paulo os dois 
imóveis de propriedade do Município de Bauru, registrados no 1° Oficial de Registro 
de Imóveis, Titules e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Bauru, 
descritos nas matriculas 105.770 e 105.771, cadastrados na Prefeitura Municipal de 
Bauru, respetivamente, como setor 03, quadra 1.094, lotes 19 e 09. 

As áreas dos dois imóveis descritos neste artigo serilo utilizadas juntamente com a 
área do imóvel já doado através da Lei Municipal nº 5.812, de 26 de novembro de 
2.009, para a mesma finalidade pública. 

A doaçilo dos imóveis é considerada "ad corpus', ou seja, os imóveis estilo sendo 
doados como coisas certas e determinadas, sendo consideradas apenas como 
enunciativas as descrições constantes das respectivas matriculas. 

Caso haja a necessidade de retificaçilo das matrículas, isto nilo afetará a presente 
doaçilo, ainda que implique em aumento ou diminuiçilo de área. 

A doaçilo dos imóveis descritos no art. 1 º possui a finalidade de implantaçilo da nova 
sede do Núcleo de Pericias Criminallsticas de Bauru, unidade regional do Instituto de 
Criminallstica de Silo Paulo, da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança 
Pública. 

O projeto de construçilo do imóvel a ser implantado na área, deverá ser aprovado 
pelos órgaos com atribuição para tanto da Prefeitura Municipal de Bauru e, 
referendados pelo voto da maioria dos Vereadores presentes em uma sessilo da 
Gamara Municipal de Bauru. 

• Parágrafo único. Tanto a Prefeitura Municipal de Bauru como a Cêmara Municipal de Bauru 

Art. 4° 

poderão apreciar livremente os projetos, solicitando informações e sugerindo 
modificações para a respectiva aprovaçilo. 

O Donatário se compromete a elaborar os projetos de construçilo e apresentá-los 
para análise da Prefeitura Municipal de Bauru no prazo de 02 (dois) anos, a contar da 
publicação desta lei no Diário Oficial de Bauru. 

Parágrafo único. Aprovados os projetos pela Prefeitura Municipal e pela Cêmara Municipal, 

Art. 5° 

será expedido o Alvará de Aprovação de Projetos, previsto no art. 22, inciso li, da Lei 
Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017. 

Aprovados os projetos de construção pela Prefeitura Municipal e pela Cãmara 
Municipal, o Donatário se compromete a, no prazo de 02 (dois) anos, contados do 
Alvará de Aprovaçao de Projetos, a obter o Alvará de Execuçilo de Obras, previsto no 
art. 22, inciso Ili, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, dando logo 
em seguida inicio imediato nas obras, sendo remetida uma cópia deste documento ao 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. O Donatário se compromete a terminar as obras e submetê-las à aprovaçilo "" , • ., '" -··ra """'.'" ··a'?·"'"' "" º'"'"'""º " 
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Art. 6° 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 7° 

Conclusao de Obras, previsto no art. 22, inciso VI, da Lei Municipal nº 7.028, de 21 de 
dezembro de 2.017, sendo remetida uma cópia deste documento ao Presidente da 
Câmara Municipal de Bauru. 

O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula de pleno direito a 
doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio público do Municipio de Bauru, sem 
que assista direitos a acessôes nele introduzidas. 

A nulidade alcançará a doaçao feita através da Lei Municipal nº 5.812, de 26 de 
novembro de 2.009, revertendo também aquele imóvel ao patrimônio público do 
Municipio de Bauru, sem que assista direitos a acessões nele introduzidas. 

A nulidade prevista no "caput" deste artigo deverá ser decretada em processo 
administrativo, após a Fazenda do Estado de sao Paulo ser notificada e ter tido a 
oportunidade de apresentar sua manifestaçao. 

Os prazos previstos nesta Lei municipal poderao ser prorrogados por igual perlodo, 
desde que o Prefeito Municipal de Bauru aceite as justificativas apresentadas pelo 
Donatário e a Gamara Municipal referende tal decisao pelo voto da maioria dos 
presentes na respectiva sessao. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

A SILVA 
1º Secret io 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~ Q,.,,,- .kk~ 
RONALDO JorscHJAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 1 O de dezembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

7277 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto n" 
1803 

Excelentíssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do inciso Ili, do art. 58, da Lei n" 5631, de 22 de agosto de 2008, que Instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Municlpfo de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Munlclpal ã ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Municipal à 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU· EMDURB; 

de autorta desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar ã Fazenda do Estado de São Paulo os imóveis descritos nas 

matriculas 105.770 e 105.771; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Municfpio, exerclcfo 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento, exercido de 2018; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transferência e a transposição de recursos no Orçamento do Municipio, especificamente na 

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de te~no à empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante aditivo ao Termo de Colaboraçao, 

às Organizações da Sociedade Civil - OSCs do setor privado que identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas de terreno à Empresa MÁRIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar Imóveis á empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COM~RCIO 

EIRELI - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno á Empresa JOS~ DO PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboraçao, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do § 7°, acrescenta os §§ 8º e 9º no art. 11-A da Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993 

e altera a redação do§ 2° no art. 289 da Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do MunJclplo, especificamente na Empresa 

Municipal de Desenvolvlmento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação da "Semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" no Município de 

Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso 1, do Parágrafo único, do Art. 2º, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dá denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via pública da cidade. 

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

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

I 8 Protocolo P /\1\ Y 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 

Prefeito Municipal de Bauru 

Oficio .2.1/.3 
pag 739 no dia :ti.J..JSLJ..Jk Ls . NESTA 

RONALDO~NE 
Chefe do S~rviço de Procedimentos Lc.gislatlvo~ 1 

- -··-··· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE-Nº 477/18 
P. 8.869/14 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.169/18, que autoriza o Poder 
Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os imóveis 'tos nas matriculas 105.770 e 105.771. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 



, . ..., 
' 

• 

• 

P. 8.869114 

PROC. N2 .;i, 3 ""t// g G 
FOLHAS 4 :;:2..-•. :..:..::.::..::.:========.I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.169. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do 
Estado de São Paulo os imóveis descritos nas 
matriculas 105.770 e 105.771. 

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. 111 

§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

Art. 211 

Parágrafo único. 

Parágrafo único. 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os dois imóveis de propriedade do 
Município de Bauru, registrados no 111 Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Bauru, descritos nas matrículas 105.770 e 105.771, cadastrados na Prefeitura Municipal de 
Bauru, respetivamente, como setor 03, quadra 1.094, lotes 19 e 09. 

As áreas dos dois imóveis descritos neste artigo serão utilizadas juntamente com a área do imóvel já doado através da 
Lei Municipal n11 5.812, de 26 de novembro de 2.009, para a mesma finalidade pública . 

A doação dos imóveis é considerada "ad corpus", ou seja, os imóveis estão sendo doados como coisas certas e 
determinadas, sendo consideradas apenas como enunciativas as descrições constantes das respectivas matrículas. 

Caso haja a necessidade de retificação das matrículas, isto não afetará a presente doação, ainda que implique em 
aumento ou diminuição de área. 

A doação dos imóveis descritos no art. 111 possui a finalidade de implantação da nova sede do Núcleo de Perícias 
Criminalísticas de Bauru, unidade regional do Instituto de Criminalistica de São Paulo, da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pública. 

O projeto de construção do imóvel a ser implantado na área. deverá ser aprovado pelos órgãos com atribuição para 
tanlo da Prefeitura Municipal de Bauru e, referendados pelo voto da maioria dos Vereadores presentes em uma sessão 
da Câmara Municipal de Bauru. 

Tanto a Prefeitura Municipal de Bauru como a Câmara Municipal de Bauru poderão apreciar livremente os projetos, 
solicitando informações e sugerindo modificações para a respectiva aprovação. 

O Donatário se compromete a elaborar os projetos de construção e apresentá-los para análise da Prefeitura Municipal 
de Bauru no prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta lei no Diário Oficial de Bauru. 

Aprovados os projetos pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, será expedido o Alvará de Aprovação de 
Projetos, previsto no art. 22, inciso II, da Lei Municipal n11 7 .028, de 21 de dezembro de 2.017 . 

Art. 5° Aprovados os projetos de construção pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal, o Donatário se compromete 
a, no prazo de 02 (dois) anos, contados do Alvará de Aprovação de Projetos, a obter o Alvará de Execução de Obras, 
previsto no art. 22, inciso III, da Lei Municipal n11 7.028, de 21 de dezembro de 2.017, dando logo em seguida início 
imediato nas obras, sendo remetida uma cópia deste documento ao Presidente da Câmara Municipal de Bauru. 

Parágrafo único. O Donatário se compromete a terminar as obras e submetê-las à aprovação do órgão da Prefeitura Municipal 
responsável pela emissão do Certificado de Conclusão de Obras, previsto no art. 22, inciso VI, da Lei Municipal n11 

7.028, de 21 de dezembro de 2.017, sendo remetida uma cópia deste documento ao Presidente da Câmara Municipal 
de Bauru. 

Art. 611 O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tomará nula de pleno direito a doação feita, revertendo o 
imóvel ao patrimônio público do Município de Bauru, sem que assista direitos a acessões nele introduzidas. 

§ 111 A nulidade alcançará a doação feita através da Lei Municipal n11 5.812, de 26 de novembro de 2.009, revertendo 
também aquele imóvel ao patrimônio público do Município de Bauru, sem que assista direitos a acessões nele 
introduzidas. 

§ 2' A nulidade prevista no "caput" deste artigo deverá ser decretada em processo administrativo, após a Fazenda do 
Estado de São Paulo ser notificada e ter tido a oportunidade de apresentar sua manifestação. 

§ 3° Os prazos previstos nesta Lei municipal poderão ser prorrogados por igual período, desde que o Prefeito Municipal de 
Bauru aceite as justificativas apresentadas pelo Donatário e a Câmara Municipal referende tal decisão pelo voto da 
maioria dos presentes na respectiva sessão. 

1 
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FOLHAS _3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURtr~ ... .:. 

ESTADO DE ÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7. l 69118 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na dataje. ... ,,ttbtt<~ia..._ 1 

Bauru, 12 de dezemb e 2.018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

LET A ROCCO KIRCHNER 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

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

HEIRO 
UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas a1 exigências legals 
encéH)'llnha-se o presente processo 
aç Serviço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru ... Q..~.~--J . .,1.:J ... 
Olrotorla d~ L•gislaUvo 
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