
Projeto de Lei nº 05/19, que racionaliza 
com base na Lei Federal nº 13726, de 08 
de outubro de 2018, atos e 
procedimentos administrativos da 
Administração Pública Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 25/19 
P.5.825/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 30 de janeiro de 2.019. 

~-----·-
Câmara Mu 1icipal àe B'lUrU 

Diretoria de .\poio Legislativo 

O 1 FEV. 2019 

r 
ENI RADJ, 

Hora..J.iliL(a) \ 
I 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência "eto de Lei nº 05/l9 que racionaliza com 
base na Lei Federal nº 13.726, de 08 de outubro de 2.018, atos prece imentos administrativos da Administração 
Pública Municipal. 

Atenciosas Sau ções, 

Excelentissimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Lei Federal nº 13.726118. 
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P. 5.825/19 

IPROC.N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N° 05/19 
Racionaliza com base na Lei 
Federal nº 13.726, de 08 de 
outubro de 2.018, atos e 
procedimentos administrativos da 
Administração Pública Municipal. 

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

Art. 1º 

Art. 2° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 3° 

Parágrafo único. 

Art. 4º 

Art. 5° 

Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos da Administração Pública Municipal mediante a 
supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico 
ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de 
Desburocratização e Simplificação . 

Na relação dos órgãos da Administração Pública Municipal com o cidadão é dispensada a exigência de: 

1 - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante 
do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do 
agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

11 - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o 
original e a cópia, atestar a autenticidade; 

Ili - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio 
agente administrativo; 

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de 
eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, 
certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por 
órgão público; 

V - apresentação de titulo de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura. 

É vedada a exigência de prova relativa a fato que jâ houver sido comprovado pela apresentação de outro documento 
válido. 

Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão responsavel 
documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e 
assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais 
aplicáveis. 

Os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal poderão criar grupos setoriais de trabalho com os 
seguintes objetivos: 

1 - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas 
ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes; 

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem eliminar o excesso de burocracia. 

A criação dos grupos setoriais de trabalho, bem como o seu modo de funcionamento e demais detalhes necessãrios à 
sua implementação, serão regulamentados por meio de Decreto. 

Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e 
atividades, a comunicação entre a Administração Pública Municipal e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, 
inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, e correio eletrônico, devendo a circunstância ser registrada 
quando necessário. 

Fica instituído o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, 
programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da Administração Pública Municipal e melhorem o 
atendimento aos usuários dos serviços públicos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 05/19 

§ l' 

§ 2' 

§3º 

§ 4' 

Art. 6' 

O Selo será concedido na fonna de regulamento por comissão fonnada por representantes da Administração Pública 
Mwiicipal e da sociedade civil, observados os seguintes critérios: 

1 - a racionalização de processos e procedimentos administrativos; 

II - a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas; 

TU - os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização; 

IV - a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos; 

V - a adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da 
administração pública . 

Os órgãos da Administração Pública Municipal que receberem o Selo de Desburocratização e Simplificação serão 
inscritos em Cadastro Nacional de Desburocratização do Governo Federal. 

A participação do servidor público municipal no desenvolvimento e na execução de projetos e programas que 
resultem na desburocratização do serviço público será registrada em seu prontuário. 

A criação do Selo de Desburocratização e Simplificação, a sua fonna de concessão, a composição da comissão, 
bem como os demais detalhes necessários à sua implementação, serão regulamentados por Decreto. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
30, janeiro, I 9 

Considerando que a Lei Federal nº 13.726, publicado em 08 de outubro de 2.018, que racionaliza atos e 
procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de 
Desburocratização e Simplificação, entrou em vigor em 23 de novembro de 2.018, cumprido o período de 45 (quarenta e cinco) dias para 
o vacatio /egis após o veto; 

Considerando que o objetivo da Lei é racionalizar atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou 
superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e 
instituir o Selo de Desburocratização e Simplificação; 

Considerando que a Lei dispensa em algumas hipóteses a exigência de reconhecimento de finna, autenticação de 
cópia de documentos, jwitada de docwnento pessoal do usuário, apresentação de certidão de nascimento, a apresentação de titulo de 
eleitor entre outros; 

Considerando que o Município poderá criar grupos setoriais de trabalho com os objetivos de identificar, nas 
respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos 
desnecessários ou reduntantes, e sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia, conforme 
previsto na referida Lei; 

Considerando que ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao 
exercício de direitos e atividades, a comunicação entre o Poder Público e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, inclusive 
comunicação verbal, direta ou telefônica, e correio eletrônico, devendo a circunstância ser registrada quando necessário; 

Considerando a instituição do Selo de Desburocratização e Simplificação; 

Consideração que a participação do servidor no desenvolvimento e na execução de projetos e programas que 
resultem na desburocratização do serviço público será registrada em seu prontuário; 

Considerando que órgãos ou entidades estatais que receberem o Selo de Desburocratização e Simplificação serão 
inscritos em Cadastro Nacional de Desburocratização; 

Colocamos à apreciação dessa Augusta Casa de Leis o 

Destarte pela relevância da matéria, contamos co 

Atenciosas saudações, 

------.. ~·-----
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Mensagem de veto 
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Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018. 

Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e 
Simplificação. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências 
desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja 
superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificaf!º· 

Art. 2° (VETADO). 

Art. 3° Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: 

1 - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela 
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante 
do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

li - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre 
o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

Ili - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituido por cópia autenticada pelo 
próprio agente administrativo; 

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, titulo 
de eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado 

• de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público; 

1 of3 

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura; 

VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem 
presentes no embarque. 

§ 1° É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de 
outro documento válido. 

§ 2° Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou 
entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante 
declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções 
administrativas, civis e penais aplicáveis. 

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da Uniao, de Estado, do Distrito Federal ou de 
Município não poderao exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

1 - certidão de antecedentes criminais; 

30/01/201911:58 
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li - infomiações sobre pessoa juridica; PROC. N2_,:.2~-'--:~::::::;~ 
FOLHAS 

Ili - outras expressamente previstas em lei. --· 
Art. 4° (VETADO). 

Art. 5º Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios poderão criar grupos 
setoriais de trabalho com os seguintes objetivos: 

1 - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências 
descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes; 

li - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia. 

Art. 6º Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao 
exercício de direitos e atividades, a comunicação entre o Poder Público e o cidadão poderá ser feita por 
qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, e correio eletrônico, devendo a circunstância 
ser registrada quando necessário. 

Art. 7º É instituldo o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular 
projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o 
atendimento aos usuários dos serviços públicos. 

Parágrafo único. O Selo será concedido na temia de regulamento por comissão formada por 
representantes da Administração Pública e da sociedade civil, observados os seguintes critérios: 

1 - a racionalização de processos e procedimentos administrativos; 

li - a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas; 

Ili - os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização; 

IV - a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos; 

V - a adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas 
da administração pública. 

Art. 8° A participação do servidor no desenvolvimento e na execução de projetos e programas que 
resultem na desburocratização do serviço público será registrada em seus assentamentos funcionais. 

Art. 9° Os órgãos ou entidades estatais que receberem o Selo de Desburocratização e Simplificação serão 
inscritos em Cadastro Nacional de Desburocratização. 

Parágrafo único. Serão premiados, anualmente, 2 (dois) órgãos ou entidades, em cada unidade 
federativa, selecionados com base nos critérios estabelecidos por esta Lei. 

Art. 1 O. (VETADO). 

Brasilia, 8 de outubro de 2018; 197° da Independência e 130º da República. 

MICHEL TEMER 
Eliseu Padilha 
Grace Maria Fernandes Mendonça 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.10.2018 

* 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

'N._l~~ ~~ ~O\)~ 

Em °S de _f_e_\J_11\-'--'~-'"'------ de 2019. 

RO BUSSOLA 

idente 
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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 

05 de fevereiro de 2019 . 
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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 

05 de fevereiro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

BERTO MEIRA 
Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

EmJ2_de ~ de2019. 

YA~ENTO 
Presidente 
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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 
06 de fevereiro de 2019. 

LUIZ ªTAZJNI 
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. 

LUIZ Ul.IML:tl:'i 

Relator 

Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
06 de fevereiro de 2019. 

Y~MENTO 
Presidente 

Membro 

Membro 

( 

IERI BASSETTO 
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SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Projeto em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, 

incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 19 de fevereiro de 2019 . 

residente 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 

2019, providenciar o encaminhamento do 

Autógrafo ao Senhor Chefe do Executivo. 

Após a publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 26 de fevereiro de 2019. 
----~-

E GAL LA 

Pr sidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 26 de fevereiro de 2019. 

~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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SAO PAULO 

Art. 1° 

Art. 2° 

AUTÓGRAFO Nº 7297 
De 26 de fevereiro de 2019 

Racionaliza com base na Lei Federal nº 13726, de 08 
de outubro de 2018, atos e procedimentos 
administrativos da Administração Pública Municipal. 

Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos da 
Administração Pública Municipal mediante a supressão ou a 
simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou 
superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como 
para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o 
Selo de Desburocratização e Simplificação . 

Na relação dos órgãos da Administração Pública Municipal com o 
cidadão é dispensada a exigência de: 

1 - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, 
confrontando a assinatura com aquela constante do documento 
de identidade do signatário, ou estando este presente e 
assinando o documento diante do agente, lavrar sua 
autenticidade no próprio documento; 

li - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente 

Ili -

administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 
atestar a autenticidade; 

juntada de documento pessoal do usuário, 
substituído por cópia autenticada pelo 
administrativo; 

que poderá ser 
próprio agente 

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser 
substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade 
expedida por conselho regional de fiscalização profissional, 
carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do 
serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por 
órgão público; 

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para 
registrar candidatura. 

§ 1° É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido 
comprovado pela apresentação de outro documento válido. 

§ 2° Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter 
diretamente do órgão responsável documento comprobatório de 
regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração ~ 
escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, 
ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 
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SAO PAULO 

Art. 3° Os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal poderão 
criar grupos setoriais de trabalho com os seguintes objetivos: 

1 - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou 
regulamentares que prevejam exigências descabidas ou 
exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes; 

li - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem eliminar o 
excesso de burocracia. 

Parágrafo único. A criação dos grupos setoriais de trabalho, bem como o seu 

§ 1º 

§ 2º 

modo de funcionamento e demais detalhes necessários à sua 
implementação, serão regulamentados por meio de Decreto . 

Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, 
sanções ou restrições ao exercicio de direitos e atividades, a 
comunicação entre a Administração Pública Municipal e o cidadão 
poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, 
direta ou telefônica, e correio eletrônico, devendo a circunstância ser 
registrada quando necessário. 

Fica instituído o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado 
a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que 
simplifiquem o funcionamento da Administração Pública Municipal e 
melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos. 

O Selo será concedido na forma de regulamento por comissão 
formada por representantes da Administração Pública Municipal e da 
sociedade civil, observados os seguintes critérios: 

1 - a racionalização de processos e procedimentos administrativos; 

li - a eliminação de formalidades desnecessárias ou 
desproporcionais para as finalidades almejadas; 

Ili - os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização; 

IV - a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços 
públicos; 

V - a adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que 
possam ser replicadas em outras esferas da administração 
pública. 

Os órgãos da Administração Pública Municipal que receberem o Selo 
de Desburocratização e Simplificação serão inscritos em Cadastro 
Nacional de Desburocratização do Governo Federal. 
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SAO PAULO 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 6° 

A participação do servidor público municipal no desenvolvimento e na 
execução de projetos e programas que resultem na desburocratização 
do serviço público será registrada em seu prontuário. 

A criação do Selo de Desburocratização e Simplificação, a sua forma 
de concessão, a composição da comissão, bem como os demais 
detalhes necessários à sua implementação, serão regulamentados por 
Decreto. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de fevereiro de 2019 . 

~os 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~\i;,;~ 
RONALDO tJOsé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 24/19 

Bauru, 26 de fevereiro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito ontem por esta Casa de Leis: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7292 de autoria desse Executivo, que concede o prazo de 02 {dois) 
anos para conclusão das obras á empresa TOKYO ALIMENTOS 
LTDA-ME; 

7293 de autoria desse Executivo, que concede o prazo de 06 {seis) 
meses para o término das obras á empresa ODAIR ANTONIO 
LÚCIO DE BAURU - EPP; 

7294 de autoria desse Executivo, que altera o § 4° do Art. 40 da Lei nº 
5999, de 30 de novembro de 201 O; 

7295 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar áreas 
de terreno à empresa GORDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 

7296 

7297 

de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 5305, de 28 de 
novembro de 2005; 

de autoria desse Executivo, que 
Federal nº 13726, de 08 de 
procedimentos administrativos 
Municipal. 

racionaliza com base na Lei 
outubro de 2018, atos e 

da Administração Pública 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oflçfo 5 Protooolo p /Ili 
jlág. 5 !5 no dia -:2 . ."=r / <>;L.1 1 3 

ls ,u.-qo---' 
DIEGO MATHEUS CARVALHfJ KANASHIRO 
Chel9 do Se de Procedimentos Le isla!lvos 
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FOLHAS "' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 53/19 
P. 5.825/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 28 de fevereiro de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên : · nº 7.185/19, que racionaliza com base na 
Lei Federal nº 13.726, de 08 de outubro de 2.018, atos e pr edimento administrativos da Administração Pública 
Municipal. 

Atenciosas Saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 5.825/19 

1 PROC. N2 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.185. DE 28 DE FEVEREffiO DE 2.019 
Racionaliza com base na Lei Federal nº 13.726, de 
08 de outubro de 2.018, atos e procedimentos 
administrativos da Administração Pública 
Municipal. 

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° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 3° 

Parágrafo único. 

Art. 4° 

Art. 5° 

Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos da Administração Pública Municipal mediante a 
supressão ou a simplificação de fonnalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo 
econômico ou social, tanto para o erârio como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e 
institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. 

Na relação dos órgãos da Administração Pública Municipal com o cidadão é dispensada a exigência de: 

I - reconhecimento de firma. devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela 
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre 
o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo 
próprio agente administrativo; 

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de 
eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, 
certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida 
por órgão público; 

V - apresentação de titulo de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura 

É vedada a exigência de prova relativa a fato que jâ houver sido comprovado pela apresentação de outro 
docwnento válido . 

Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão responsável 
documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e 
assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e 
penais aplicáveis. 

Os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal poderão criar grupos setoriais de trabalho com 
os seguintes objetivos: 

I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências 
descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes; 

II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem eliminar o excesso de burocracia 

A criação dos grupos setoriais de trabalho, bem como o seu modo de funcionamento e demais detalhes 
necessários à sua implementação, serão regulamentados por meio de Decreto. 

Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de 
direitos e atividades, a comunicação entre a Administração Pública Municipal e o cidadão poderá ser feita por 
qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, e correio eletrônico, devendo a 
circunstância ser registrada quando necessário. 

Fica instituído o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, 
programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da Administração Pública Municipal e melhorem o 
atendimento aos usuários dos serviços públicos. 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n°7.185/19 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 6° 

O Selo será concedido na fonna de regulamento por comissão formada por representantes da Administração 
Pública Municipal e da sociedade civil, observados os seguintes critérios: 

I - a racionalização de processos e procedimentos administrativos; 

II - a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas; 

III - os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização; 

IV - a redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos; 

V - a adoção de soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da 
administração pública . 

Os órgãos da Administração Pública Municipal que receberem o Selo de Desburocratização e Simplificação 
serão inscritos em Cadastro Nacional de Desburocratização do Governo Federal. 

A participação do servidor público municipal no desenvolvimento e na execução de projetos e programas que 
resultem na desburocratização do serviço público será registrada em seu prontuário. 

A criação do Selo de Desburocratização e Simpli ação a sua fonna de concessão, a composição da 
comissão, bem como os demais detalhes necessário sua i plementação. serão regulamentados por Decreto. 

Bauru, 28 de fevereir 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

IE~~~~~~~~~~~~~P!N~H~E~IRO MUN!CAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

NlllldD no DMrtoOllc!al de&llU 
... o9, 0.3 ,~..:aw ;;;_, 

Dnlmto-@it1t1if'!llllw . 

Cumpr!das as cxlgõnclas logals 
encaminh<i·sc o presente processo 
ao Serviço de M1crofilmagem e 
A'quivo'J .:3 '::J 
ªª"'" ....... 1.."Í\9. ...... J •... 1. ...... 2 

Otretorl.i d'Jolo Legisl.'.ltlvo 


