
Projeto de Lei nº 135/1 B, que altera a redação 
do § 7°, acrescenta os §§ 8° e 9° 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 157 4, 
de 07 de maio de 1971. 

PREFEITO MUNICIPAL 



• 

• 

OF. EXE Nº 443/18 
P. 5.435/11 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de B:iuru 
Diretoria de \poio Legislal1vo 

O 3 OEZ. ZOlB 

ENTRAD 
11ora_~J (a).=~=.l 

Bauru, 28 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 135/18, que altera a redação do 
§7°, acrescenta os §§ 8° e 9° no art. li-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993 e altera a redação do §2º 
no art. 289 da Lei Municipal nº l.574, de 07 de maio de 1.971. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Lei Municipal nºl.574/71(art.289); Lei Municipal nº 6.053/11; Lei Municipal n°7.123/18. 
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P. 5.435/11 

l::c.,;;· 11~1 '.li 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 135/18 
Altera a redação do §7°, acrescenta 
os §§ 8° e 9º no art. 11-A da Lei 
Municipal nº 3 .60 l, de 27 de julho 
de 1.993 e altera a redação do §2° no 
art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, 
de 07 de maio de 1.971. 

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. 2º 

Altera a redação do §7º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, 
alterado pela Lei Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, que passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§7º REVOGADO." (NR) 

Acrescenta o §8° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a 
seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§ 8° O Departamento de Administração é integrado: 

1- pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo: 

a) a Seção de Pessoal; 
b) a Seção de Protocolo e Arquivo; 
c) a Seção de Banco de Dados. 

11- pela Divisão de Compras e Licitações, abrangendo: 

a) a Seção de Compras !; 
b) a Seção de Compras II. 

III-pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo: 

a) a Seção de Patrimônio; 
b) a Seção de Frota; 
c) a Seção de Transporte Escolar; 
d) a Seção de Manutenção de Próprios. 

IV-pela Divisão de Materiais, abrangendo: 

a) a Seção de Almoxarifado; 
b) a Seção de Logística Geral." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BA;;'RU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. nº 135/18 

Art. 3° 

Art. 4º 

Art. 5° 

Acrescenta o §9° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l.993, com a 
seguinte redação: 

"Art. l l-A ( ... ) 

( ... ) 

§9º As descrições dos cargos em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de 
Departamento e as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, 
Coordenadores de Área e Chefes de Seção, dos Departamentos de Ensino 
Fundamental, Departamento de Educação Infantil e Departamento de 
Planejamento, Projetos, e Pesquisas Educacionais são encartadas nos anexos !, li 
e III." (NR) 

Altera a redação do §2º do art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de l.971, que 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 289 ( ... ) 

( ... ) 

§2º Consideram-se atribuições correlatas às do magistério aquelas relacionadas com 
a docência em outras modalidades de ensino, bem como as de coordenação e 
assessoramento pedagógico nas hipóteses previstas nos incisos XVII e XVlll do 
art. 61 da Lei Municipal nº l.574, de 07 de maio de 1.971 e no Sistema 
Municipal de Ensino." (NR) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2.017. 

Bauru, ... 



Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

I=~;· ;:s:g~ : : ~ ·1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
28, novembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de 
Lei que visa alterar a redação do art. 4° da Lei Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, que acrescenta 
os §§8° e 9° ao art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 14 de abril de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 
6.053, de 14 de abril de 2.011 e também altera o texto do §2º do art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

• maio de 1.971, que foi acrescentado pela Lei Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018. 

• 

A alteração da redação do art. 4° da Lei Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, se 
deve a necessidade de indicar a numeração correta do parágrafo acrescentado ao art. 11-A da Lei Municipal nº 
3.601, de 14 de abril de 1.993, de 7º para 8° e 9°, revogando o §7º, haja vista que o §7° já constava da presente 
lei, que por lapso ficou com textos sobrepostos. 

Também a alteração do texto do art. 7° da Lei Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, 
visa somente adequar o texto tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, não indica a 
modalidade de ensino como definido no final do texto do §2º, no art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1. 971. 

Essa alteração indica a referência correta que se pretendia "nas hipóteses previstas nos incisos 
XVII e XVlll do art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971". 

O referido Projeto de Lei visa corrigir os lapsos no texto e o ajuste evitará possíveis distorções 
futuras nas análises de processos de aposentadoria que serão basead esses regramentos legais. 

Destarte, pela relevância e importância da léria, c tamos com a aprovação do projeto em 
questão . 

Atenciosas saudações 

A 
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·P. S.435111 

PROC. N·-!.~.l.l...--\.l-4-1 
f'.()LH.A.9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

·LEI N" 7.tp. DE i1.6 DE SETEMBRO DE Í.018 
Acrescenta os Incisos XVI! e XVII! ao art. 61 da 
Lei Municipal nº 1.574, de 01 de maio de 1.971; 
altera disposilivos do an. 11-A da Lei Municipal 
n' 3.60 I, de 27 de julho de 1.993, acrescentado 
pela Lei Municipal n' 6.053, de 14 de nbril de 
2.011; acrcsêcnta os§§ I' e 2' ao •ri. 289 da Lei 
Municipal n' 1.574, de 07 de maio de 1.971 e d6 
outras provldenciD.3. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. SI da Lei Orglnica do Munic!pio de Bauru, faz 
saber que a C4mara Municipal, aprovou e ele sanciona e promul&a a seguinte lei: 

An. t• 

Art. 2• 

Acrescenta os incisos XVII e XVUI ao ar!. 61 da Lei Municipal n• 1.574, de 07 de maio de 1.97!, com a 
seguinte redação: 

''Art. 61 ( ... ) 
XVII- afastamento do cxercfcio das funções do cargo efetivo e de carreira de Diretor de 

Escola e Professor, quando exercidos estes cm estabelecimentos de educação básica 
em seus divcrSos nfvcis e modalidades, para cxcrcfclo de Cargos cm ComissAo de 
Olrctorcs de Departamento de Ensino Fundamental ~ DEF, Departamento de 
Educação Infantil - DEI e de Departamento de Planejamento e de Projetos e 
Pesquisas Educacionais - DPPPF.., para o exerclclo das Funç&s d1 Confiança de 
Dlntons d• Dlvl.rllo de Ensino Fundamental I' ao S'-Sctor 1, de Divisão de Ensino 
Fundamental J • aÔ s• - Setor 2, de Divido de Ensino Fundamental 1 • 110 90 e 
Suplencia, de Divisão de Ensino Fundamental - EJA. de Divisão de Ensino 
Fundamental - Especial, de Educaçllo Infantil - Setor 1, de Educação lnfüntil - Scto• 
2, de Educação "Infantil - Setor 3, de Educação Infantil - Setor 4, de llduca~ao 
Infantil - Setor S, de Educação Infantil· - Setor 6, de Educação Infantil - Setor 7, de 
Divisão de Acompanhnmcnto de Entidades Conveniadas e Part!cularcs, de Divi>l!o do 
Coordenaçaô de Área, Divisão de Formação Çontinuada •.Divisão do Projetos e 
Pesquisas Bducecionals; para o uerclr:io das Funções de Confiança de 
Coordenadores de Áiu de Coordenação de Área de Llngua Portuguesa. Coordenação 
de Árcn Matemática, Coordenação de Álea de Geografia. Coordenação de Área de 
História. Coordenação do Álea de Arte, Coordenação de Área de CiCnclas, 
Coordenação de Áica de Educação Flsica, de Coordenação de Área de Lingua 
Estrangeira Moderna. Coordenação de Álea de llducaçllo Infantil, Coordcnaçno de 
Álea de Educação Especial o Coordenação de Área de Alfabetização (subordinadas 
ao Deparlam1nto de Plantjamento. Projetos t Ptsq11/sm Educacionais); para o 
ex1rclclo das Funções d• Co'lfiança dt Chefes de Scç.11,o, sendo: Seção de Entidade e 
EJA, Seçao do EMEFS, EMEIS e EMEllS, de Seção de Ocst!o de Classes" nos Polos, 
de Scçao das Classes cm EMEFS. EMlllS e Outras Localizações {subordinada ao 
Dtparlamento de Ensino Fundamenta(); de Seção de Entidades Convcniadas., Scç!o 
de Escolas Particulares de EdÚcação Infantil (1ubordinadas ao D•partam.nto d• 
Educação lnfantl{); Scçllo de Projetos e Seção de Pesquisas Educacionais 
(subordinadas ao Dtpartamtnto d~ PlantjamenJo, Proj11os t Pesquisas 
Educaclonalr) na Sede da Secretaria Municipal da Educação, desde que o cxcrclcio 
desses cargos e funçl)es sejam desempenhados cm apoio à.s atividades c:ducativas e/ou 
cm assessoramento pcdag~gico do Sistema Municipal de Ensino. 

XVIII· O clfàsblmcnto"do c:rcercíclo du funçõês do carao efetivo de carreiro. de Professor, 
quando exercido junto as Organizações da Sociedade Civil - OSCs. em 
estabelecimentos de cducaçlo bibica. cm seus diversos nfveis e modalidades. 
subsidiados pela Scéretarla Municipal da Educação, por meio de cessão e ou parceria, 
com ou sem prcju(:t0 de vencimentos. cm atividades increntes exclusivamente oo 
magist~rio." (NR) 

Altera os incisos Ili, IV e V do § I' do art. li-A da Lei Municipal n• 3.601, de 27 de julho de 1.993, 
acrescentados pela Lei Municipal nº 6.0S3, de 14 de abril de 2.011, que passam a ter as seguintes rcdac;õcs: 

"Art. ll·A ( ... ) 
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FOl.HA.'3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei n•7.123/18 

Art. 3° 

Art. 4' 

§ I' ( ... ) 
111 • 

IV· 

y. 

Os Departamentos, unidades cujas atribuições e responsabilidades estio descriw no 
anoxo l, ll e 111 desta Lei; 
A3 Divl.sõcs. subunidades subordinadas aos Departamentos ou Gabinete do 
Secret4rio, cajas &tribuições e rcsponsabllldadcs estão dcscriw nos &nexos l, li e Ili 
desta Lei; 
As Coordenações e Seções, setores subordinl!dos a Divisões. c\Jj .. atribuições e 
rcsponsabllldadcs estio descritas nos anexos!, li e Ili desta Lei." (NR) 

Revoga a allnea "e", do inciso Ili, do f3' do art. l l·A da Lei Municipal rf 3.601, de 27 de julho de 1.993, 
acrescentado pela Lei Municipal n' 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1 l·A ( .•. ) 
( ... ) 

§3' ( ... ) 
Ili. ( ... ) 

e) Revogado" (NR) 

Acrescenta o§ 7' ao art. 1 l·A da Lei Municipal n' 3.601, de 14 de abril de 1.993, acrescentado pela Lei 
Municipal n• 6,0,J, de 14 de abril de 2.01 I, com a seguinte redação: 

"Art. ll·A 

§ 7' 

( ... ) 
( ... ) 
As descrições dos Cargos cm Comisslo o Funções de Confiança de Diretor de Departamento e 
as Funções de Confiança de Diretores de Divisllo, Coordcnl!dorcs de Área e Chefes de Seção, 
dos Departamentos de Ensino Fundamental, Departamento de Educaç!o Infantil e 
Dcpartameiito de Plancjamcoto. Projetos e Pesquisas Educacionais sao encartadas nos anexos I, 
ll e Ili." (NR) 

Altera as alfncas "a", .. b''. "'e", ""d .. , .. c'4. "f", e .. g-, do inciso 1, do f J•, do an. l l·A da l.c1 Municipal n• 
3.601, de 27 de julho de l.993, acrescentado pela Lei Municipal n• 6.0,3, de 14 de abril de 2.011, que passa 
a ler a seguinte rcd&ção: 

"Art. li ·A ( ••• ) 
( ... ) 

§ 3' ( ... ) 
1. ( ... ) 

a) a Coordenação de Áica do Llngua Portuguesa; 
b) a Coordcnaçlo de Área de Ci~ncias; 
e) a Coordenação de Área Matcmãtica; 
d) o Coordenação de Áica de Educação Ffsica; 
e) a Coordenação de Áica de Arte; 
1) a Coordenação de Áica de Históri•; 
g) a Coordenação de Áica de Geografia." (NR) 

Art. 6º Acrescenta as allncas .. h ..... i .. , "j" e "k", no Inciso t. do§ 3•, do art. 11-A da Lei Municipal n• 3.601. de 27 de 
julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal n• 6.0SJ, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a sc&uintc 
rcd&çllo: 

/\ri, 7' 

"Art. l l·A ( ... ) 
( ... ) 

§ 3' ( ... ) 
1- ( .. .) 

h) a Coordenação de Áica de Lfngua Estrangeira Moderno; 
1) a Coordcnaç!o de Áica de Educaç!o Infantil; 
j) a Coordonaçlo de Área de Educação Especial; 
k) a Coordenaçlto de Áica de Affabctlzaçlo." (NR) 

Acrescenta os§§ 1° e 2° no an. 289 da Lei Municipal n• 1.574, de 07 de maio de 1.971, com a seguinte 
rcdaçdo: 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n"7.123/18 

Art 8° 

"An. 289 ( ... ) 

§ 1 • Consideram-se atribuições Inerentes às do masistfr!o aquelas que slo próprias do cargo e da 
função docente no lmbito do Sistema Municipal do ensino. 

§ 2" Consideram-se atribuiçõCJ correlatas 
outras modalidades de ensino, b 
hipóteses previstas no art. 1 • d 

do magist~rio aquelas rclaclonadltS com a doc~ncia cm 
u de coonlcnação e assessoramento pedagógico nas 

o Sistema Municipal de l!nslno." (NR) 

oaglndo seus efeitos a partir de 13 de novembro de 

3 
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• < FOLHAS Q· 
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'"PREFEITURA MUNJeIPAL DE.'BA:URU .. . - ' 

~ADO DE SÃO PAULO 

. -· 

'"" .·· ) ' 
.. LEI Nº 6.053, DE 14 DE ABllIL DE 2.011 · 

Altera º·inciso l, do §'!º'?o artigo. Sº, revogâ 
o artigo J J · e cria- a ·artigo 11 ·A na Lei 
Municipal nº 3.60 l, 'de 27 de julho de t.~~3, 

PROC. Nº....11=.1.U.-~H-.,.
P. 36.305/JO ' 

~ 

.. ..: -

. · aprcsenianc\o nova. Cstrutura orgariizacional 
da Secretaria.Municipàl <la Ed~~ação ... 

FOLHAS 

-· . 

.- . 
" 

• .. · O. PREFEITO hli;Nt~IPAL DE B~URIJ,.no~ tennos <ld art: 51 da U:Í Qrgl!ni~a do Mimiclpio· 
de Bauru, faz saber que a Cllmara Munii:ipal aprovou e ele san~!ona e. promulga a seguinte lei: · · 

~ . . . . ,, 
' .. 

. b in~i~o.l;.~o~ lº do ~i~ó· 5° da 'Í.Oi Jl:{~~\ci~l nº ~.6Ó;, qe 27 dejulli~ de i~993."passa"a t~ •. • 
·. seguinte" reçiação: · · ' . -

Art. l º 

. . . 
.. .-

t -

. I 

' 
11Ait. 50. 
§ .1• 

(.;.)'· 
( ... ) . l ·.;. \ 

( Art. 2° 

Art. 3º 

, 

' 

. ' 

-. 

,. 

•. 

) • ··os .Galilnetes dos Sccretáriós, )'i!unicip_ais, ,com 
Municipais de Saúde e.da Educaçilo, contendo:· 

( ... )." (NR) ' .. \ 

exceção das . SecrelJ!rias 
~. .. . ' 

. ·R~v~Jia o ar:. 1; da Lei M~i.cip~1n~3.6~;,'. d; '.21 dej~Jho de 1.993, q~e Paisa a ter a ~gllifile, • 
redação: - - • · · · · "' .,.. · · 

1 • • • , • • • • 

,, . - ,:, 
, .. "Mt. I} revogado." (NR).. • . ' . r '. '.. · . 

·ena o· art. J 1 ·A e-0~ §§ 1°, 2º, 3°, 4°, 5º.,6'· e 7º na Lei' Municipal nº 3.601, de .27 de julho "de ; . 

,. 

1.993, com as~eguintes·r&laçõcs: · / . ·· . · ::·· ·. : • ·' · 
•' . . . ... 

"Art. Ü·A 

:.. 

. § 1º 

.. ,. 
• 

·.· 

'· 

·A Se?"ctaria ·Municipal d·a-·Ed.u~à,1:ão, com, atrlbuiÇa:o cje Çxecu1ar· i política : •. ' 
·«iducacionar no âmbito do Mtiriicfp1o, co!Jlpõe-se; al~m do Gabinete do · 
-Sccretâijo'; do .DcpártRtJ!Cn)o d~ Pllµlejamentà, Projetos e J>esq_uisas' · · 
Educacionai~, do ~epartamciito de Aljrnentação Escolar, 'do Departamento de ... 
Ensino."Fnndan)ental, ao Depa,rtarnento ·de Educàç~o 'tntantil·c dó 9epartamcnto. •. , 
de.Administiaçllo. .• . • . - . · . . . . . 
. . - . ~. ... ·~ ... 

lnfegr•m ~Secretaria Municipal da Educ.:~l!o: . • .. ... :· 

i -. o· Gabine~ ao. Sccretãrio Muhí~pal, contenâo:' . . • •· ' ' 
a) Sccret\llia Exeeútiva, u'qidàde de atendimento, rçlacfo0arnénto, 

do.~umenta~o e ~~u~;_ · ~ . · .. 
•. b) Assessorias do Gabinete, unidades de iissess<lramcnto e as~istência 

para assl11itos · e matéria:s que reciam'am conhecimento esP.,cial ou .' 
dcmanda1np11ttjculár eltpetiência prof15sional; . · · . 

· ~) Comissão Pcnnancnte de Lkitaçl!o (Lei 3.899, de 23 de.junho de 
1.995, alterada pela Lei n• 5.97.G, do OS-de outubro de 2.0,tO);· ; -. 

· d) Gestão d~ ~inanças o3, Educ~ção; -unidad~ .. com rcsp,o~abilidàdc de . 
aco'l!panhiunento; ori\:)l.taç~ e controle .de prcs)llção .. d~ con\as, .de. · 

- eontratos. de convênios, de controle orçarnentáriô 'C bancário da .. 
.. , 'sec.ret~ria Muniçipal. da-Edu_caçl!o,." " .. ~' • •. 

:11: · .; ~~ Conselh~s ~unici;~;,, l1IB\iturdos por lei e vin~ul~dos ·à.S;crei.,;.ia; · . , . ... . 

• 
: ~ ·, 

'. 

. ,.. 
·. 

'· .. 
' ,. 

"J 

., . 

". 

<• 

/ 
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'' · Rcf; Lei n'·6.053/l l ' 

.. 

• § 2' '· 

. , 
§ ~, 

. ' 

§ 4' 

·~· 

; ·. 

" 

.. -

P.ROC. Nº:o." ~~~4- ·1-1---1 

FOLHAS_ 

. .,,. " 
·PREFEITURA.MUNICIPAL DE BAURU · ~· , . . . 

ESTADO DE SÃO PAULO 

•\ 

. " 

Ili- Os Departurmmtos, unidades i:om · rcsponsabili~ade· de supervisão; 
orientaçãQ, ações admínistrativns cspccílicaS-da Secretaria; . . . . . . 

IV- as 'Divisões, subunidades s~bordinadas a6& Departamentos ou Gabinete do 
• Secretário .com rêsPorlsapilipade de oricntaçilo, aco~p·anhamcnto. controle 

e execuçl\o de ações ad·ministrativas espi:cíficasj. . . ' ~ 

.... V- As· Scçiles, setores subordinados' às Divisões com responsabilidades de • 
acompànha~eíito, controle e execução de ~çiles 'aqminfstrativas especifi>as 

'de êada Divisão. . . 
A Gestão de Finanças ~a E<iucação tem riau;reza org~ni1,aeional dc:Divisão. 

1- A Gestão de Finãnças na Educação é integrada: 
a)" Pela Scçilo de Prestação de Contas; .~ 
b) Pela ~cç~o de Análise Orçamentária; . • · 
e) Pela Seção de Gcrêhciamento de Contratos, Convênios e Ci>ntroJe· 

Bancário. · · ... 
'. 

.. O D~patiamepto êl~_Planejam~nt0, P~ojetos e Pe~quisas"F..ducacionais é intc~do: 
. ' 1 . .. . . ..· . • . . 

J ·~ pela Divisão de Cooracnaç!io de Ari:as, abrangendo: 
a)· a Seção da Área cic Língua Portuguesa; ' ' 
b) a Seção da A:rea de Ciência; ·.. . · 
e) a Seçllo da Área de !1-fatemática; 
d) .. a SeçiiQ aa'Ãrca êfü Educaçllo .. Fisica; 
e) a Seçl!o .da Área de Arte;. 
f} a.SeÇllÔ da Área de História; 
g) a Scçeci da'Ári:a de Geografia, 

: II - · pel~ Divisão de Formaç~·9 Continuada; abrangendo: . 
' a) ç.Seção'de Operacionalizaç[9 de Cursos e Eventos; 

b) a Seção de Multimeios e-Bibliotecas: ·' · · 
-.. 

e) a Seçllo de Apoio Multidisciplinar; • .. . _ . 
d).· a Seç~0 de{ Ntlcleo de ,kp~rfejçoamen(i) dos Profissionafs de Educação 

:r,.i:unicipal ,.- )'.'AP.EM. 

!Il, pela Divisilo,dc Projetos e Pesquisas Educacionais, abrangendo: 
·a) a Seção de Projetos; 
b) a Seção de .Pesquisas EiJucacionais;· .. 
e) a Seção da "Escola Parque de Difusão Cientifica· e Tecnológica. -

Estação Ciência.de Bnuru".· · . · · 
' . ' . .. 

O Departa\nent~ de Alimentação Escolar.é integrado: . . . . ~ ' ~ ~ . 
1 ~ p~Ja.Divisllo de Nuiriçl!o, abrangend9: . 

a) a Seção de Alimentação de Creches e Unidades Conveniadas; 
b) a SO<;ii.o de .Alimentação .de Uni4ades. Escolares (EM:EF's,. EEs; 

EME!s, EMÉ!ls, EJAs); • - . •• 
• • ~ 1 

. [J - pela Divisão de Controle e-Planejamento, abrangendo: 
á) aSeçi!o de Loglstica;· . . 
b) a Seçllo de Estoque e Armazenamento. 

., 

. ' 

\ .. 

.. 

'. 

. '. 
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~ Ref. Lei·n' 6.0SJ/l l 

·' 

1 ., 
,. 

' .. 

' . 

'' 

t· .... ' 

: 

·' • 

·. 

§ 5' 
~. .. 

§ 6' 

_,. 

I • 
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PROCi "1'1º·~~7"":::-,.-:t:f-;J--1 
FOkHAS 

PREFEIT-URA .lV.iUNICIPAL DY,· BA'.URU 

· UI • pela Divisão de Apoio Alimentar, abra~ge_ndq: ·' ' 

-· 

a) a Seçãó de Gerenciamento de·Conltatos e Convêniàs; 
b) . a ScÇão de Administração.Pess?al . 

. O".Departamcntó de Ensino Fundamental é integrado: . 
~ . . . . . . ~ . " ~ . "\ '" ·. ~-. " 

1 • pela Divisão de Ensino Fundamental, do i' ao ~' ano-- Setor l·, abrnngendo: ·: 
a)- .. _a Sêção da EMEF "Alzira Cardoso"; , 
b)· a,Seçã9 da EMEF "lbsé Romão"; 

. c) ' a Seção· da .EMEF "DirccB. G. {\zevcdo"; 
d) a Seç~o da EMEF "Thercza·Tarzia"; 
•e) a. Scçllo da EMEF "Etclvirio :-vladui:e\ia"; · 
i) a se"çlio da EMEF "Lou~des de o. Colnaghi" .. 

' . . . . . . 
II, pela Divis~o de Eniii!o !'undamental do 1° ~o.5° ano-;- Setor 2, abrangendo: 

a) a.Seç!!o da E~El' "José Francisco Júnior"; · · 
b) . a Seção da EJ'•IE.f "Maria Chaparro Costa";. 
e) · a Seção dá EMEF "Geraldo Arone"; · 
d) "Seçíl.o·iJa·EMEF "Wald~mifo,Fantini";. 
e) a Seção ?•.EM~F "Claudete d~.~· Ve~chi". ·~ • 

.. 
Ili . pela Divisl!Ó 

1 

de Ensino . Fundamental -do l-'' ao 9' ano e S~plência, 
abrangendo: . 

· a) a Seç!!o cia EMEF "l'van Erig!er de Almeida"; 
. D) · a SeÇ~Ó da EMF..F "Santa Mari.á";. · : 

LV·-

V-

. ' 

e). a Seç[o <!a EMEF '1'!iici!da de Campos"; 
d) a Se~o dli-EM.EF "Aníbal Difrância J Reg;Suplência"; · 

, e). a Seç'!!o da "NiiR "Lydia'Alexan~rina N. Cury". 
\ l • ·~ •. ; 

pela•DivÍsBo de Ensiná F,u~d~me~tal - EIA, ab~ngcndÓ;' 
a) .a Seção de Gestão de-Cfassc•.nos Pólo;; · 
b)" a .scçã9 de G~stão dl),s· Pl"ses em iEMEl;s, EMEls · o outras 

localizações. , . · " • . . ' .. . . '· .. · ·.· .. ; . . . . ·. 
pela Divis~o de Ensino J:'undamental ··Especial, abracgendp: 
a)° a· seção .de ~"Diidadcs e EJA; ". • · 
b) . a SeÇão .da EMEF; EMEI e EMEIL 

... . : • t 

. O Deparfamento de Educação Infantil é integrado: 
. • • • 1 : ' .•• 

. 1-· ··pela Divisi!o de Ed~caçilo !nfaptil ~ SctoJ 1, abrangendo: · 
a) a Seçãg.da ÊMEH "Glória Cristina Mello"; . ' 
b) a Seção da EM~! "\\\lson Monteiro. Bonato";· 
e) a Seção da EMEI "Stélío Machado Loureiro"; 

• d) a.Seção da EME("Fran2isco Gabrielle Neto"; · ' 
e) . .a S;çao da EMEIT"Ald"a·Tiblrlç~ Borro";. . 

. , 

t): - a Seçãb ,dn EMEI "Antonio·GuedeS de A:i:evedo"; 
g) a Scçllo da EMEI! "Irene.Ferreira Chermoht"; 
li) a Seção da EMEII "Garibãldo"; · '' 
i) ·, a Seçao da Ei,V!Et. "Edna Kamia F•Í1J•':. 

' ~ . . . ' . ·,,,;· . . . ' , 

II. p·e1a Divisão. de Educação lnfanti).,. Setor 2, a!lrangendo: 
a) a Seção da eMEl "RoberVal Barros"; : • , 
b) a Seção. da EMEI "P,pparecida Pereira Pczzano";-· ... . ,· . . . . 

· . • . . , 
' .. 

. . 

., 

,. 

, 

r· . -

.. ' 

.. 
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'· PROC. Nº..;:>:~~il"'-:'H-t-....,,1 
FOLHAS. 

PREFEITURA ·MUNICIPAL DE BAGRÚ ,. . 

.ESTADO D!'= SÃO PAULO 

. . 
·~f. Lei,n~'6_.053/l l 

1 
' 

.. 

·' 
.' 

. ' 

Art...,4° .. 

-. 

. ' 

.. 

. ' 

. . 
d} .a Seção ~a EMBI ''Nidoval :Reis"; · . J 

e} a Seçilu da.EMEl "Gilda dos Santqs Improta"; 
t) a Seçãrl da EMEI "Maria Rosa Contjoição de Lima"; 
g) ·a Seç~0 da EMEI "Isaac Portal R9ldan"; · 
h) a Seç~o da .EMEI "Leila de ,Fátimá A .. Cassab". 

. ' . 

' .. 
VIII ·pela, .Divisl!o de Acompanhamento de Entidades Conveµiad.as • e .• 

. Paiticulares, abranger:ido: . · . .. , .·. . 
. a) a Seçl!o .ãe ~tidades Cõnveniadas, abrangendo: Antonio Pereira; ~· 

Maria RibeirQ; Sagrildo Coração; Doce RCCll!;!to; Monteiro Lobato; São · · 
Fra~cisco; Ç~da dos Pastores de Belém; NÕS51! Criança; São Jos.é; 
Alice de Barros; .Nova Espé~ça; S!!ó JudaS e São Dimas; ,\lmcsto e 
Qúaggio; Pingo de Gente; Unidos para o Bem; lrrn!i' Çatarina; Projeto 
Crescer; S~o !'aillo; CCI Ioã!J faulo lI;'Rainea da Paz;.Me4re Tepd~ta 
Voiron; J.eocádio Correia; Rodrigues de Abrcu.-Ccntro; Bom Pastor; ' 

--b) 

Ma~e Clélia; JWdrigµc.< d~ Abreu ~·Rcd~ntori"CEV AC; . . 

ã Seção d
0

e P.scolas Partiç~l~es de Educação Infantil; abrangendo: 
Arco !ris; Crlap;· Sn0 Mica~J; De Cora; Casa do· Bebê; .Amare Mlo; 

_Pato Encaµtado; Cai;rósse~; Criane; <fipi~und.o; Çoiistruir; J'asso a 
Pa;so; Recantô das Ovelhinhas; C R Cremasco; Criação; Estação 
Saber; fotegraçào;.Educar; Plane~ Infantil!; Uni Durti 1-.;;·Favihlto de 

~Mel; Xeretinha; · Fabricando.; .• Son)la Encantado; C""!.inim; Santa 
Antonio; Baby Center; Crê-Sendo; Nana Nen~; CMDH!""Pedacin!\o · 
cio Céu; l~laneta Infantil 2i Crescer; 14 Bis; Floresta ··Enpantada; 
Estação .SalJer; l\rco lris. · · 

O Depanamento dê Administração ~ integrado: 

'1 - pela·Divisllô de Administração e Expedieoic, abrangéndo: 
" a}. a.Seção de Pessoal; · 

b) ._a Seção de Protocolo e Arquivo; ' 
c) a Seção de Banco de Dados. e · . ~ . ' . ' 

li - pelà b!visilo de Cmppras e :!-icitaçlle~, alirangendo: 
. a} a S~o de Comprai l; . _ 

b) a Se.ção de c.ompiy li .. " ' 
' ·. 

. . 

' -

... 

·III pela Divisão <!e Apoi<> Administrativo, abrangenqp: , 
'·.. a} a SeçÃo·<le Patrimônio; . 

• 'b) a Seção de Frota; ' 

.. -

· _ •• e.)" . a Seção de Transporte Escolar; ... 
d) ·ã Seção d_e ~an11tenção de Próprias .. · . ,,:. 

lll pela Djvisilo ô~ Materiais1 abrangendo: 
a). a Seção de Almoxarifado; 
~) a Seção de Logística Geral. . .. . . . 

. Para dar plena execução à presente lei fi~am crihdos ll (onze} fü,nçõc, ® confiança e: .t>3 
. (três) cargos em comissão de li\ore nomeaç'!o e exoneração, conforme inçisos ;baixo:. • 

1 :. .11 (onze) fi.inçlies de conÇI~riç~ ae,Direior d~ Divisão, referencia (,'27 da gri;de.~l,;,.ial. 
dos técnicos; ... · · · · · · 

.. 
, 

' . 
. ) .. . 5 

<-
• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Ref. Lei n' 6.053/1 l 

Art. 5' 

Art. 6° 

Art. 7b 

II . 01 (um) cargo em comissão de Diretor de Departamento, refer~ncia Cl9 da grade dos 
cargos ~m comissão; ' . · ' 

lll . O l (um) cargo em comissão de Assessor de Infraestrutura e Gestão Tecnológica, 
referência C2 l da grade cjos cargos em comissão; . 

IV,. O l (um) cargo em comiss~o de Assessor de Gestão Estratégica em Educaçllo, referência 
C2 l da grade dos cargos em comissão. ' .. · 

• • • 
Acrescenta no Anexo X Vil! -do quadro de.cargos em comissao, da Lei Municipal nº 5.975, de OI 
de outubro de 2.01 O, os cargos abaixo, com as seguintes redações: 

ANEXO XVIII .... 
OUADRO OI! CARGOS EM 'COMISSÃO -
CARGOS - - LOTACÃO ENOUADRAMENTO 

"( ... ) 
! DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

1 ' 
40 . Çl9 

( ... ) .. 
ASSESSOR DE INFRAEST.RUTURA E 
GESTÃO TECNOLÓGICA .. 2 C2l 

. ( ... ) . 
ASSESSOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA Efyl -
EDUCA CÃO ' 1 'C21 • 
( ... ) • . 

, 
: 
1 
'. 

1 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas.com dotações próprias do orçamento vig'ente, 
categoria econômica para os vencimentos 3.1.90.11 e para as obrigações patronais 3.1.91.13 e 
3.1.90.13 e serão suplementadas se necessãrio. · . . 
Esta lei entra cm viggr na data de sua publicação. 

7, 

Projeto de iniciativa do 
POD.ER EXECUTIVO 

SECRETÁRIA DA! 

Registrada no Departamento de Comunicação ·e D<?cumentaç!lo da Pref~itura, na mesma dàta. 
' . 
~ J...'\~ '::a... "1'tl . 'f...: lrt.... .... h . ' 
· ANDRÉA MARIA LIBERA TO . 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO.E DOCt:MENTAÇÃ0 
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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 

eio Relator do esente processo o Vereador: ... 
~ de2018. 

/ 
/ 
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~âmtua4uo~ tk 
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 

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 pa~ecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018. 

FRANCISCO MINHANO 

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

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018 . 

EDVALDO FRANCISCO MINHANO 
Relator 

OSÉ 
Membro 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

de 2018. 

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

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 
05 de e mbro de 2018 . 
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PROC. NU 

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 

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

É o nosso parecer. 

// 

Sala de Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018. 

LUl#a~S BARBOSA 
Presidente 

~:vJJL 
CHIARA R NIERI BASSETTO . ' ARDO PELISSARO LOQUETE 

Membro Membro 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 10 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. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 

Ofício, aguardando-se a publicação da Lei para 

posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~~~;~ 
RONALDO JO~SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃODE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7280 
De 11 de dezembro de 2018 

Altera a redação do §7°, acrescenta os§§ 8° e 9° no art. 11-A 
da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993 e altera a 
redação do §2º no art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Altera a redação do §7º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 
de julho de 1.993, alterado pela Lei Municipal nº 7.123, de 26 de 
setembro de 2.018, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§7° REVOGADO." (NR) 

Acrescenta o §8° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho 
de 1.993, com a seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§ 8º O Departamento de Administração é integrado: 

1- pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo: 

a) a Seção de Pessoal; 
b) a Seção de Protocolo e Arquivo; 
c) a Seção de Banco de Dados. 

li- pela Divisão de Compras e Licitações, abrangendo: 

a) a Seção de Compras I; 
b) a Seção de Compras li. 

Ili- pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo: 

a) a Seção de Patrimõnio; 
b) a Seção de Frota; 
c) a Seção de Transporte Escolar; 
d) a Seção de Manutenção de Próprios. 

IV- pela Divisão de Materiais, abrangendo: 

a) a Seção de Almoxarifado; 
b) a Seção de Logística Geral." (NR) 
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AS 

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

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Acrescenta o §9° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho 
de 1.993, com a seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§9° As descrições dos cargos em Comissão e Funções de 
Confiança de Diretor de Departamento e as Funções de 
Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de Area 
e Chefes de Seção, dos Departamentos de Ensino 
Fundamental, Departamento de Educação Infantil e 
Departamento de Planejamento, Projetos, e Pesquisas 
Educacionais são encartadas nos anexos 1, li e Ili." (NR) 

Altera a redação do §2° do art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1.971, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 289 ( ... ) 
( ... ) 

§2° Consideram-se atribuições correlatas às do magistério 
aquelas relacionadas com a docência em outras 
modalidades de ensino, bem como as de coordenação e 
assessoramento pedagógico nas hipóteses previstas nos 
incisos XVII e XVIII do art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 
07 de maio de 1.971 e no Sistema Municipal de Ensino." 
(NR) 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 13 de novembro de 2.017 . 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~ 
RONALDO JdsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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01.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os AutógrafOI e o Decreto Legl1tatlvo abaixo descr1tos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ord!nàrla 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 

121• 

7275 

7276 

7277 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto nº 
1803 

Excelentlssimo Senhor 

Referente 110 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 Munlcfplo de Bauru; 

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

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

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar é Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis desC!ltos nas 

matrfculas 105.770 e 105.771; 

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

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento , exercido de 201 B; 

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

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma érea de tem,no à empresa HIOROCOELHO - 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 Tenno de Colaboração, 

és 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 àreas de terreno à Empresa MARIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar Imóveis à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COM!:RCIO 

EIRELI • EPP; 

de autoria desse Executivo, que autortza o Executivo a destinar uma érea de terreno à Empresa JOSt 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 Tenno de Colaboração, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do§ 7°, acrescenta os§§ 8° e 9° 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 MunJcip!o, especificamente na Empresa 

Municipal de Oesenvolvlmento Urbano e Rural - EMOURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação da •semana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania" no MunJclplo de 

Bauru e dà 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 dlsdpfina a dlsposlção, transporte e destinação de caçambas e contafners basculantes e dà outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da camara, que dà denominação de Alameda EMATITE e um prolongamento de via públlca da cidade. 

Nade mais havendo para o momento, aproveitamos o nsejo pare renovar os protestos de dlstlnçao e apreço. 

ALEXSSANDR 'l!USSOLA 

Presid te 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PROC.N2-~;;;.2,r..;;~.-i..,._/_..t-'-'8'-'<...,..;. 
FOLHAS ;;Lg 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 485/18 
P. 5.435/11 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.173/18, que altera a redação do §7°, 
acrescenta os §§ 8° e 9° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993 e altera a redação do §2º 
no art. 289 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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P. 5.435/11 

PROC. N2 a.. 5 Lj/ / 8 . 
FOLHAS Q_, '":3 ?::=; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAuiw----

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.173, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Altera a redação do §7°, acrescenta os §§ 8° e 9° 
no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de 
julho de 1.993 e altera a redação do §2º no art. 289 
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971. 

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

Art. lº 

Art. 2º 

Art. 3° 

Altera a redação do §7° do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, alterado pela Lei 
Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§7º REVOGADO." (NR) 

Acrescenta o §8º no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1,993, com a seguinte 
redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 

§ 8° O Departamento de Administração é integrado: 

1- pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo: 

a) a Seção de Pessoal• 
b) a Seção de Protocolo e Arquivo; 
c) a Seção de Banco de Dados. 

II- pela Divisão de Compras e Licitações, abrangendo: 

a) a Seção de Compras 1; 
b) a Seção de Compras II. 

III- pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo: 

a) a Seção de Patrimônio; 
b) a Seção de Frota; 
c) a Seção de Transporte Escolar; 
d) a Seção de Manutenção de Próprios. 

IV-pela Divisão de Materiais, abrangendo: 

a) a Seção de Almoxarifado; 
b) a Seção de Logística Geral." {NR) 

Acrescenta o §9º no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte 
redação: 

"Art. 11-A ( ... ) 

( ... ) 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Rcf. Lei nº 7.173/18 

Art, 4° 

Art. 5º 

§9º As descrições dos cargos cm Comissão e Funções de C~nfiança de Diretor de 
Departamento e as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de 
Áren e Chefes de Seç!lo, dos Departamentos de Ensino Fundwnental, Departamento de 
Educação Infantil e Departamento de Planejamento, Projetos, e Pesquisas Educacionais 
são encartadas nos anexos 1, II e Ili." (NR) 

Altera a redação do §2° do ar!. 289 da Lei Municipal nº l,574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 289 ( ... ) 

( ... ) 
§2º Consideram-se atribuições corre do magistério aquelas relacionadas com a 

docência em outras modalld es de ensino, bem como as de coordenação e 
assessoramento pedagógico n hipótese previstas nos incisos XVII e XVIII do an. 61 da 
Lei Municipal nº 1.574, de O de maio d 1.971 e no Sistema Municipal de Ensino." (NR) 

Esta lei entra em vigor na d~•!l'""°',..-PU!ll1'icação, retr agindo seus efeitos a partir de 13 de novembro de 
2.017. 

Bauru, 12ded mbrodc2.018. 

L 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

~~EDOCUMENTAÇÃO 
Cumpridas •• oxlg6ncla1 legals 
encomlnha•se o presante processo 
ao Sorvlço do Nlc:rorilmagem 

0 Arquivo. 
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