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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 434/18 
P. 68.997/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu~icipal de Bauru 
Oiretorla de !\poro Legislativo 

2 6 NOV. 2018 

Bauru, 26 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 131118, que autoriza a 
suplementação de recursos através de transposição no orçamento exercício de 2.018. 

Atenciosas saudações, 

Exce]entíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L. 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
d~"!I .?t; I 1'1 J-1..8_-:. 
em, ók(é I 7Jr... 
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P. 68.997/18 

1 PROC N• SUf18 j 
, FOLHAS t::: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ----= 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 131/18 
Autoriza a suplementação de 
recursos através de transposição no 
orçamento exercicio de 2.018. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Fica autorizada a supleme./iação através de transposição de recursos no Orçamento vigente do Municlpio de Bauru, até o 
valor de R$ 7.453.825,49 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e 
nove centavos), da seguinte fonna: 

1- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 108 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

li· Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico • Creche), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 134 no valor de R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais); 

III. Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 168 no valor de RS 205.000,00 (duzentos e 
cinco mil reais); 

IV. Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Pennanente), ficha orçamentária 206 no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); 

V - Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de AJunos), categoria econom1ca 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 210 no valor de R$ 5.330.000,00 (cinco milhões, 
trezentos e trinta mil reais); 

VI. Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 142 no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 
reais); 

VII. Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 157 no valor de RS 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); 

VIII· Dotação orçamentária 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econom1ca 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 181 no valor de R$ 42.983,00 (quarenta e dois mil, 
novecentos e oitenta e três reais); 

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

I • Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), ca1egoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo). ficha orçamentária 102 no valor de R$ 26.289,00 (vinte e seis mil e duzentos e 
oitenta e nove reais); 

li- Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 103 no valor de RS: 23.994,00 
(vinte e três mil e novecentos e noventa e quatro reais); 

III - Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de lnfonnações), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 104 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

IV· Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de lnfonnações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 105 no valor de R$ 10.060,00 (dez 
mil e sessenta reais); 

V· Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica· lntraorçamentário), ficha orçamentária 106 no valor de 
R$ 419.202,00 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos e dois reais); 

VI· Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93 (Indenizações e Restituições - lntraorçamentário), ficha orçamentária 107 no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

1 



• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Proj de Lei nº 131/18 

VII- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Convcniadas), categoria econômica 
4.4.50.42 (Auxllios), ficha orçamentária 109 no valor de RS 2.904,00 (dois mil e novecentos e quatro reais)~ 

VIII- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada). categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 110 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

IX- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha orçamentária 111 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

X - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 112 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

XI - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 114 no valor de R$ 
3.366.300,00 (três milhões e trezentos e sessenta e seis mil e trezentos reais); 

XII-

XIII -

XIV-

XV-

XVI-

XVII-

XVIII -

XIX-

XX-

XXI-

XXII -

XXlll -

Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 136 no valor de RS 208,00 (duzentos e oito reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 137 no valor de RS 1.724,00 (um 
mil e setecentos e vinte e quatro reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 138 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais): 

Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 139 no valor de R$ 8.560,00 
(oito mil e quinhentos e sessenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econom1ca 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica • lntraorçamentário), ficha orçamentária 140 no valor 
de R$ 373.863,00 (trezentos e setenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93 (Indenizações e Restituições - lntraorçamentário). ficha orçamentária 141 no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
4.4.S0.42 (Auxilios), ficha orçamentária 143 no valor de R$ 8.560,00 (oito mil e quinhentos e sessenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 144 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365:0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha orçamentária 145 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros· Pessoa Jurldica). ficha orçamentária 146 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93 (fndeniz.ações e Restituições). ficha orçamentária 170 no valor de RS 80,00 (oitenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 171 no valor de R$ 1.447.552,00 (um milhão e 
quatrocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais); 

XXJV. Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 175 no valor de R$ 64.834,00 (sessenta e quatro mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais); 

XXV - Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 176 no valor de R$ 63.401,00 
(sessenta e três mil e quatrocentos e um reais); 

XXVI - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), ficha orçamentâria 179 no valor 
de R$ 587 .978,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e setenta e oito reais); 
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Ref. Proj. de Lei nº 13 l/l 8 

Art. 3° 

XXVII- Dotação orçamentária 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
4.4.50.42 (Auxflios), ficha orçamentária 182 no valor de R$ 4.514,00 (quatro mil e quinhentos e quatorze 
reais); 

XXVllI - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo}, ficha orçamentária 183 o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XXIX - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros· Pessoa Física). ficha orçamentária 184 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XXX - Dotação orçamentâria 12.361.0003.2.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros· Pessoa Juridica), ficha orçamentária 185 no valor de RS 400,00 (quatrocentos reais); 

XXXI • Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentâria 208 no valor de R$ 999.980,00 (novecentos e 
noventa e nove mil e novecentos e oitenta reais); 

XXXII- Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93 (Indenizações e Restituições), ficha orçamentária 213 no valor de R$ 80,00 (oitenta reais)~ 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

l PROC. N2 

\ FOlHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
26, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza ajustes 
orçamentários através de anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento exerclcio de 2018 na Secretaria de Educação. 

É importante a aprovação do projeto para o fechamento orçamentário, especialmente em relação aos gastos e ao 
cumprimento das determinações constitucionais (25% da receita de impostos). 

Este projeto ajusta o orçamento da Secretaria da Educação relocando para funcionais programáticas que necessitam de saldo 
para realiz.ação das despesas, principalmente . 

Algumas despesas também não serão realizadas e necessitam de remanejamento para outras ações, em especial: 
1) Contratos com Emdurb - É necessária a reprogramação orçamentária em ra7.ào de que parte da previsão orçamentária 

locada na Secretaria Municipal da Educação não será utilizada. 
2) PASEP - a partir das últimas fiscalizações de aco nh ento do Tribunal de Contas junto ao Municfpio foi 

notificado que, as despesas com PASEP não dever' m ser steadas com recursos da educação, dessa forma, há a 
necessidade de utilizar esses recursos em outras de 

Os recursos serão redirecionado 

Dessa forma ficamos na 

Alenciosas saudaçõe , 

e Manutenção do Ensino Básico. 

Egrégio Colegiado na aprovação deste projeto de lei. 

SERVIÇO DE PROCEOIME}ITOS LEG1$Uíf1Vü::; 

~d~e-:~~~~~ 

I -" 1 
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• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

• 
de 2018. 

r 

• 



• 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 

27 de novembro de 2018 . 



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

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER 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 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

27 de novembro de 2018. 
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C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio 

de 2018 . 
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<f!úntmn~ck~aün}~=m 
Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO 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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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 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
28 de novembro de 2018. 

LUIZ~ooRlí:Uils BARBOSA 
Presidente 

' 
NIERI BASSETTO 

Membro 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente projeto foi aprovado em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 03 de dezembro de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão . 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ALEXSSANDRO USSOLA 
Presidente 

CÇIRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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~··~,,fr~~ Cf!tVntva~· =~~ =:Y 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

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. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

offcio, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~~w,'~ 
RONALDO JdSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~ÔOUUfl~:;~i.8=t. 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7272 
De 11 de dezembro de 2018 

Autoriza a suplementação de recursos através de transposição 
no orçamento, exercício de 2018. 

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

Art. 1º Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento 
vigente do Municlpio de Bauru, até o valor de R$ 7.453.825,49 (sete milhões e 
quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e 
nove centavos), da seguinte forma: 
1 - Dotação orçamentaria 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades 

Conveniadas), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha 
orçamentária 108 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

li - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 134 no valor de R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais); 

Ili - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentaria 168 no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e 
cinco mil reais); 

IV- Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentaria 206 no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); 

V - Dotação orçamentaria 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha 
orçamentária 210 no valor de R$ 5.330.000,00 (cinco milhões, trezentos e 
trinta mil reais); 

VI - Dotação orçamentaria 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades 
Conveniadas), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais). ficha 
orçamentária 142 no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); 

VII - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentaria 157 no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); 

VIII - Dotação orçamentaria 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades 
Conveniadas). categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha 
orçamentária 181 no valor de R$ 42.983,00 (quarenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e três reais); 

Art. 2° Os recursos necessários para atender o art. 1° decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentarias: 

1 - Dotação orçamentaria 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentaria 102 no valor de R$ 26.289, 00 (vinte e seis mil e duzentos e 
oitenta e nove reais); 

li - Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 103 no valor de R$ 23.994,00 
(vinte e três mil e novecentos e noventa e quatro reais); 

Ili - Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentaria 104 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

IV - Dotação orçamentaria 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39 utros Serviços de Terceiros -

''"'" J"""~l. '"'""'"'""""" "" " l '' R$ rn.OO<J,oo '""' m;1, 
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VI-

VII -
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IX-
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XII -
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XV-

XVI-

XVII-

XVIII -

XIX-

XX-

XXI-
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sessenta reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurldica - lntraorçamentário), ficha orçamentária 106 no valor de R$ 
419.202,00 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos e dois reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93 (Indenizações e Restituições -
lntraorçamentário), ficha orçamentária 107 no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades 
Conveniadas), categoria econômica 4.4.50.42 (Auxflios), ficha orçamentária 
109 no valor de R$ 2.904,00 (dois mil e novecentos e quatro reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 11 O no 
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha 
orçamentária 111 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 112 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 
Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), ficha orçamentária 114 no valor de R$ 3.366.300,00 (três 
milhões e trezentos e sessenta e seis mil e trezentos reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 136 no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais); 
Dotaçao orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 137 no valor de R$ 1. 724,00 
(um mil e setecentos e vinte e quatro reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 138 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
Dotaçao orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 139 no valor de R$ 8.560,00 (oito mil 
e quinhentos e sessenta reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), ficha orçamentária 140 no valor de R$ 
373.863,00 (trezentos e setenta e três mil e oitocentos e sessenta e três 
reais); 
Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93 {Indenizações e Restituições -
lntraorçamentário), ficha orçamentária 141 no valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades 
Conveniadas), categoria econômica 4.4.50.42 (Auxflios), ficha orçamentária 
143 no valor de R$ 8.560,00 (oito mil e quinhentos e sessenta reais); 
Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 144 no 
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
DotaÇão orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha 
orçamentária 145 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha 
orçamentária 146 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

"-º -·-· "·'"·°'"'~l"'"' 'Amp"- ,, 



• C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• Art. 3° 

Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93 (Indenizações e 
Restituições), ficha orçamentária 170 no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); 

XXlll - Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 171 no valor de R$ 1.447.552,00 (um milhão e 
quatrocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais); 

XXIV- Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 175 no valor de R$ 64.834,00 (sessenta e quatro mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais); 

XXV- Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 176 no valor de R$ 
63.401,00 (sessenta e três mil e quatrocentos e um reais); 

XXVI - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.01 O (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurldica - lntraorçamentário), ficha orçamentária 179 no valor de R$ 
587.978,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e setenta e oito 
reais); 

XXVll - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades 
Conveniadas), categoria econômica 4.4.50.42 (Auxilies), ficha orçamentária 
182 no valor de R$ 4.514,00 (quatro mil e quinhentos e quatorze reais); 

XXVlll - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
183 o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XXIX - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha 
orçamentária 184 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

XXX- Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 185 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

XXXI - Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 208 no valor de R$ 999.980,00 (novecentos e noventa e 
nove mil e novecentos e oitenta reais); 

XXXll - Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93 (Indenizações e 
Restituições), ficha orçamentária 213 no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~tdl·~ 
RONALDO JOSf SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

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

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordlnãrla 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 nº 
1803 

Excelentíssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Inciso Ili, do art. 58, da Lei nº 5631, de 22 de agosto de 2008, que Instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Munlclplo de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à 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 Munic1pal à 

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

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de sao Pauto os imóveis descritos nas 

matrículas 105.770 e 105.771; 

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

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

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

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMOURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de te~no à empresa HJDROCOELHO - 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 pübHcos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, 

às OrganizaÇões da Sociedade Civil - ases 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 à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E CoMi:RCIO 

EIRELI - EPP: 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 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 Colaboração, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do § 7º, acrescenta os §§ 8" e ga no art. 11 -A da Lei nº 3601, de 27 de julho de 1893 

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 Municipio, especificamente na Empresa 

Municipal de Oesenvolvlmento Urbano e Rural - EMDURB; 

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

Bauru e dé outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do inciso 1, do Parãgrafo único, do Art. 2°, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo. que discfplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dé outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Leglslatlvo 
de autoria da Mesa da Cãmara, que dá denominação de Alameda EMATlTE 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 

CLODOALDO ARMANDO GA2ZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 

Oflcio :.2.1 =I r1 /? Protocolo p M LJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 474/18 
P. 68.997/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei n' 7.162/18, que autoriza a 
suplementação de recursos através de transposição no orçamento exercício de 2.018. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N"7.!62. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza a suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento exercício de 2.018. 

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

Art. 1º 

Art. 2° 

Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento vigente do Municlpio de Bauru, até 
o valor de R$ 7.453.825,49 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e nove centavos), da seguinte forma: 

1- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 108 no valor de RS 21.000,00 (vinte e um mil reais); 

ll - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Bâsico - Creche), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 134 no valor de RS 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais); 

JU- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Bâsico - Pré-Escola). categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 168 no valor de R$ 205.000,00 
(duzentos e cinco mil reais); 

IV - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 206 no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

V - Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Setviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 21 O no valor de RS 5.330.000,00 (cinco milhões, 
trezentos e trinta mil reais); 

VI - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
3 .3 .50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 142 no valor de R$ 19 .800,00 (dezenove mil e oitocentos 
reais); 

VII- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 157 no valor de RS 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais); 

VIII· Dotação orçamentária 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha orçamentária 181 no valor de RS 42.983,00 (quarenta e dois mil, 
novecentos e oitenta e três reais). 

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

1 - Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 102 no valor de R$ 26.289,00 (vinte e seis mil e 
duzentos e oitenta e nove reais); 

II- Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 103 no valor de R$ 23.994,00 
(vinte e três mil e novecentos e noventa e quatro reais); 

111- Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentãria 104 no valor de R.$ 500,00 (quinhentos reais); 

IV - Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 105 no valor de R$ 10.060,00 
(dez mil e sessenta reais): 

V· Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), ficha o mentária 106 no 
valor de R$ 419.202,00 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos e dois reais); 

VI- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), cat 
3.3.91.93 (Indenizações e Restituições - lntraorçamentário), ficha orçamentária 107 no vai 
(um mil reais); 

1 
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VU - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas). categoria econômica 
4.4.50.42 (Auxilias), ficha orçamentária 109 no valor de RS 2.904,00 (dois mil e novecentos e quatro reais); 

VIII - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), ficha orçamentária 110 no valor de RS 150,00 (cento e cinquenta reais); 

IX- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada}, categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Ffsica), ficha orçamentária 11 l no valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais); 

X - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros -Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 112 no valor de RS 6.000,00 (seis mil reais); 

XI - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 114 no valor de R$ 
3.366.300,00 (três milhões e trezentos e sessenta e seis mil e trezentos reais); 

XII- Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 136 no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais); 

XIII - Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 137 no valor de R$ 1.724,00 
(um mil e setecentos e vinte e quatro reais); 

XIV - Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Infonnações), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 138 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

XV - Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 139 no valor de R$ 8.560,00 
(oito mil e quinhentos e sessenta reais); 

XVI- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), ficha orçamentária 140 no 
valor de R$ 373.863,00 (trezentos e setenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais); 

XVII - Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93 (Indenizações e Restituições - Intraorçamentário). ficha orçamentária 141 no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais); 

XVIII -

XIX· 

XX· 

XXI-

XXII-

Dotação o~amentária 12.365.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas), categoria econômica 
4.4.50.42 (Auxílios), ficha orçamentária 143 no valor de R$ 8.560,00 (oito mil e quinhentos e sessenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), ficha o~amentária 144 no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha orçamentária 145 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 146 no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93 (Indenizações e Restituições), ficha orçamentária 170 no valor de RS 80,00 (oitenta 
reais); 

XXIII - Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares). categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações). ficha orçament!ria 171 no valor de RS 1.447.552,00 (um milhão 
e quatrocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais); 

XXJV - Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 175 no valor de RS 64.834,00 (sessenta e guatro mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais); 

XXV - Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), catego i 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica), ficha orçamentária 176 no valor de 
(sessenta e três mil e quatrocentos e um reais); 
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XXVI- Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica - lntraorçamentário). ficha orçamentária 179 no 
valor de RS 587 .978,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e setenta e oito reais); 

XXVII- Dotação orçamentâria 12.361.0003.2.012 (Transferência para Entidades Conveniadas). categoria econômica 
4.4.50.42 (Auxilias). ficha orçamentária 182 no valor de RS 4.514,00 (quatro mil e quinhentos e quatorze 
reais); 

XXVIII- Dotação orçamentãria 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), ficha orçamentária 183 o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais)~ 

XXIX- Dotação orçamentâria 12.361.0003.2.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica), ficha orçamentâria 184 no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais); 

XXX- Dotação orçamentâria 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), ficha orçamentária 185 no valor de RS 400,00 (quatrocentos reais); 

XXXI - Dotaçao orçamentâria 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 208 no valor de RS 999.980,00 (novecentos e 
noventa e nove mil e novecentos e oitenta reais); 

XXXU- Dotação orçamentâria 12.361.0005.2.021 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93 (Indenizações e Restitui ficha orçamentâria 213 no valor de RS 80,00 (oitenta 
reais). 

Esta Lei entra em vigor na data d~e_jlla.p.O•l<:ai~' 

Bauru, 12 de dezembr e 2.018. 

JURÍDICOS 

EVERS:ffil~[ÇiARCHI 
SECRETÁRIO DE EC MIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

Cumpridas 11 cxlgênel11 legais 
oncaminha·se o presente processo 
ao Serviço de MicÍOfilmagem e 
Arquivo.:Z,. 

ª''"'" ..... ..1 ... J~~.1 ..... .1.K. 
º""'º"·' de ~ Leglslollvo 

3 


