
Projeto de Lei nº 140/18, que autoriza a 
transposição de recursos no Orçamento do 
Município, especificamente na Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
- EMDURB. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 448/18 
P. 77.064/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-----
Câmara Mu 1icipal de Bauru 

Diretoria de- \ooio Leglslat1vo 

O 3 DEZ. 1018 

'\ 
ENTRAq' 

Hora l? b. ';ii (a) 

Bauru, 03 de dezembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 140/18, que autoriza a 
transposição de recursos no Orçamento do Município, especificamente na Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB. 

Atenciosas saudações, A 
DAL 
P/ IOOura no Expediente 
da Sessão Ordin-,~ria do 
dia Oj /_Jl. ..Jj_ 

..___-------,h~~i::t::~~ em, c3 f...11 f..I.~-

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Nlcl!o no Dl*loO!lcbt dol!au 
emf..fl3J~g....Q-ª.,.. 
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P. 77.064/18 

l::~~t::::t:J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 140/18 
Autoriza a transposição de recursos 
no Orçamento do Município, 
especificamente na Empresa 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural - EMDURB. 

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. 2° 

Art. 3º 

Fica autorizada a suplementação, através de transposição de recursos no Orçamento vigente do Município 
de Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural ~ EMDURB, no valor de R$ 
129.784,78 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), abaixo: 

1 - Transposição: 

a) Funcional Programãtica 15.452.0022.2100 (Administração Geral - EMDURB) - categoria 
econômica 3.1.90.13 (obrigações patronais) - Ficha 02 - RS 129.784,78 (cento e vinte e nove 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavosr.-

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

1 - Dotação Orçamentãria 28.846.1002.0016 (Dividas e encargos - interna), categoria econômica 
4.6.91. 71 (principal da dívida contratual resgatada - intra-orçamentária), ficha orçamentária 18 - RS 
129.784,78 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS = 
03, dezembro, 18 

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos Membros dessa 
Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos no orçamento vigente para atender a Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB. 

Tal ajuste é necessãrio para atender as despesas com obrigações patronais (INSS e FGTS), sendo que a 
transposição de recursos origina-se de saldo da dotação da divida relativa ao Acordo 638/2011 entre a EMDURB e PMB que 
serã repactuado e, portanto, não será utilizado neste exercício. Esta operação não altera as metas tisicas das ações envolvidas 
neste ajuste. 

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

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a 

Atenciosas saudações, 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
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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 

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 

04 de dezembro de 2018. 
n , . , 
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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 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 

04 de dezembro de 2018 . 

ERTO MEIRA 
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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 

No acesso o ereador: 

-~-+--_____ de 2018. 
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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 dezembro de 2018. 

ERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Relator 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
05 de dezembro de 2018. 

LUIZ ~o~jj!GUES BÁRBOSA 
Presidente 

~YV&V.('j> 
RIBASSETTO 

RICA DO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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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 

À 

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. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 
Oficio, 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 0. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7281 
De 11 de dezembro de 2018 

Autoriza a transposição de recursos no Orçamento do 
Municlpio, especificamente na Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação, através de transposição de recursos 
no Orçamento vigente do Município de Bauru, na Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB, no valor de R$ 
129.784,78 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais e setenta e oito centavos), abaixo: 

1 - Transposição: 
a) Funcional Programática 15.452.0022.2100 (Administração 

Geral EMDURB) categoria econômica 3.1.90.13 
(obrigações patronais) - Ficha 02 - R$ 129.784,78 (cento e 
vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
oito centavos). 

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

1 - Dotação Orçamentária 28.846.1002.0016 (Dívidas e encargos -
interna), categoria econômica 4.6.91.71 (principal da divida 
contratual resgatada - intra-orçamentária), ficha orçamentária 18 
- R$ 129.784,78 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e setenta e oito centavos) . 

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. 

~~tri~~ 
RONALDO JÕsÍf SCHIAVONE 
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 Leglslatlvo abaixo descritos, 

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

Autógrafo n• 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

12n 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto n• 
1803 

Excelentlssimo 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 Munlciplo de Bauru; 

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

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 Munlclpal à 

EMPRESA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU • EMOURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis descritos nas 

matrículas 105.770 e 105.771; 

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

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recuf80S através de transposição no orçamento, exercfclo 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 - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de terrpno é empresa HIDROCOELHO ·MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO OE 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, 

às Organizações da Sociedade Civil - ases do setor prtvado que Identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Exeartivo, que autorfza o Executivo a doar éreas 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 COMl:RCIO 

EIRELI - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executtvo a destinar uma área de terreno é Empresa Josi: DO PATROCÍNIO 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 ptíbllcos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do § 7°, acrescenta os §§ 8° 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 Munlcfpio, especificamente na Empresa 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a crtaçao da "Semana Munlcfpal 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 d!sclplfna a disposição, transporte e destinação de caçambas e contalners basculantes e dtl outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da e amara, 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. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre dente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
Protocolo P /'t L{ 

no dla.JiJ~.J.ll... 
NESTA 

e~ 
RONALDO JOS~ S 

Chefe do Serviço de Procedi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 483/18 
P. 77.064/18 (11.782- EMDURB) 

Bauru, 12 de dezembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.168/18, que autoriza a transposição 
de recursos no Orçamento do Município, especificamente na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural - EMDURB. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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pREFEITURA MUNICIPAL DE BAUiftJ=::· 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 77.064/18 (11.782-EMDURB) 
LEI Nº 7.168. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018 
Autoriza a transposição de recursos no Orçamento 
do Município, especificamente na Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural -
EMDURB. 

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. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação, através de transposição de recursos no Orçamento vigente do Município de 
Bauru, na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural· EMDURB, no valor de R$ 129.784,78 
(cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), abaixo: 

I " Transposição: 

a) Funcional Programática I5.452.0022.2100 (Administração Geral - EMDURB) - categoria 
econômica 3.1.90.13 (obrigações patronais) - Ficha 02 - R$ 129.784,78 (cento e vinte e nove 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

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

1- Dotação Orçamentária 28.846.1002.0016 (Dívidas e encargos - interna), categoria econômica 
4.6.91. 7I (principal da divida contratual sgatada- intra-orçamentária), ficha orçamentária 18 - R$ 
129. 784, 78 (cento e vinte e nove mil, tec ntos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi 

Bauru, l 2 de dezembro 

EVERSON D ARCHI 
SECRETÁRIO DE ECO OMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpr!das as exigências legais 
encamlnha:se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
~rquivo. 

Bau<u ,q.i .... J ... *' .... J..~ .. 
º"•'º"ª de Ap~glslallvo 
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