
Projeto de Lei nº 64/19, que acresce inciso V 
ao Art. 5° da Lei nº 5357, de 28 de abril de 
2006 e dá outras providências. (Fundo de 
Tratamento de Esgoto / manutenção e 
limpeza de interceptores) 
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OF. EXE Nº 297/19 
P. 32.675/14 (418/14 - DAE) 

Senhor Presidente, 

PROC.N2~\~~.::!..~~l~=-----ttt-1 
FOLHAS dt\VJ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icIpal de Bauru 
Diretoria de -\poio Legislativo 

2 9_ A60. 7019 

Bauru, 22 de agosto de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excel eia o Pro·et de Lei nº 64/19 que acresce inciso v 
ao art. 5°, da lei municipal nº 5.357, de 28 de abri!J.d,~~i'ê}:lã1!l!lr-ill[C 

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

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 

--~d.,a,_,Se=ssão Ordinária do 
dia _;:=f...-. 
e!n, 

Anexos: Cópia da Lei Municipal nº 5.357/06; Cópia do Decreto Municipal nº 11.668/11; Cópia d Decreto 
Municipal n• 12.844/15; e Cópia da Lei Municipal nº 6.836/16. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 32.675/14 (418/14 -DAE) 
PROJETO DE LEI N" 64/19 
Acresce inciso V ao art. 5°, da Lei 
Municipal n' 5.357, de 28 de abril 
de 2.006 e dã outras providências. 

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

Art. lº 

Art. 2° 

Acrescenta o inciso V ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5" [ . .} 

V - na manutenção dos interceptares e na conservação das áreas de servidão/desapropriação administrativa 
onde esses foram instalados. " 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru •... 
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Senhor Presidente. 
Nobres Vereadores, 

PROC.N2.....:~'-'-----.1114-
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
22, agosto, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Augusta Casa o presente Projeto de Lei que 
acrescenta o inciso V, ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006. que criou o Fundo Municipal para construção 
do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano do Município de Bauru . 

Tal medida é fundamental para autorizar a utilização de recursos do fundo na manutenção dos interceptares e 
na conservação das áreas de sen1idão/desapropriação administrativa onde esses foram instalados, em razão da necessidade 
constante de manutenção/limpeza. 

A instalação dos interceptares tiveram inicio em 2.006, contando com mais de I O (dez) anos, a maioria, mais de 
90 (noventa) km, por equipes da própria Autarquia Municipal, que também realizam a manutenção, apesar de não haver no DAE 
urna equipe de limpeza dessas âreas. 

Considerando o montante arrecado no Fundo de Tratamento de Esgoto, a implantação de toda rede de 
interceptares e a real necessidade de manutenção/limpeza desses e das respectivas áreas de instalação, pretende-se a inclusão dessa 
autorização no rol de aplicação dos recursos do fundo. 

Por todo exposto, e considerando o caráter ess cial dos servi s acima elencados prestados à coletividade, 
submetemos o presente Projeto de Lei ao crivo dos Excelen~tf~ss?J!i',l"''-"'"'·~n~a espera ça de, pela relevância da matéria, contar com 
sua aprovação. 

Atenciosas saudaç 
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PROC. N2•_,ll;;.'.l,u.::l-':___-,iH-

FOLHAS --
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 5357, DE 28 DE ABRIL DE 2006 
Cria o Fundo Municipal para construção do 
Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano 
do Município de Bauru e determina outras 
providências. 

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, ,. -

§ l º -

§ 2º -

Art. 2° -

Art. 3° -

CAPÍTULO! 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para a 
implantação do sistema de tratamento de esgoto urbano no Município de Bauru. 

A duração do FUNDO fica condicionada a efetiva construção da Estação de Tratamento 
de Esgoto na sua totalidade. 

CAPÍTULO II 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

SEÇÃO 1- DAS RECEITAS FINANCEIRAS 

Constituirão receitas do FUNDO: 

I -

II -

Ili -
IV -

V-

VI -

recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas 
e privadas; 
doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, de pessoas 
físicas e de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e 
não-governamentais; 
transferências governamentais; 
dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei vier a 
estabelecer; 
receitas de aplicações financeiras oriundas de recursos do FUNDO, realizadas na 
forma da lei; 
recursos provenientes da execução de prestação de serviços pelo DAE a terceiros 
relativos a infra-estrutura de esgoto; 

VII - os recursos oriundos das obrigações legais de terceiros na implantação e 
execução de projetos de infra-estrutura de água e esgoto no Município, 
necessários à implantação de empreendimentos imobiliários que, por acordo das 
partes e respeitado o interesse público, possam ser assumidos pela Autarquia; 

VIII - recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas 
ou privadas, inclusive incorporadoras e loteadoras em projetos próprios ou de 
terceiros; 

IX outras receitas legalmente instituídas. 

SEÇÃO II-DA CONTABILIZAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS DO FUNDO 

Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição bancária oficial, para 
gerenciar os recursos carreados ao FUNDO, bem como as despesas com o mesmo, sob a 
denominação de FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO. 
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Ref. Lei 5357/06 

jPRÕc. Nl! \_t, h.9 Jíl 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Parágrafo único - A conta prevista no caput deste artigo será movimentada pelo presidente do Conselho 
Diretor e pelo tesoureiro do FUNDO. 

Art. 4° - As receitas orçamentárias e extra-orçamentárias vinculadas ao FUNDO serão 
obrigatoriamente transferidas mensalmente para a conta especial indicada no artigo 3°. 

SEÇÃO III- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 5° - Os recursos do FUNDO serão aplicados em 

Art. 6° -

§ !º -

§ 2º -

§ 3º -

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços na área do 
tratamento e coleta de esgoto; 

II - amortização total ou parcial de empréstimos legalmente constituidos para o 
financiamento dos investimentos na área do tratamento e coleta de esgoto; 

Ili - aquisição de equipamentos e material permanente, serviços, material de consumo e 
outras despesas necessárias ao desenvolvimento e implantação dos serviços na área 
do tratamento e coleta de esgoto; 

IV - construção e ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no Municipio 
de Bauru. 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

SEÇÃO I - DO CONSELHO DIRETOR 

O FUNDO será administrado por um Conselho Diretor composto por cinco membros, 
nomeados por Decreto do Chefe do Executivo, da seguinte forma: 

I -

II -

III -

IV-

V-

pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE, como Presidente do 
FUNDO; 
por um integrante da Divisão Financeira do DAE, indicado pelo Presidente do 
Conselho Administrativo do DAE, na qualidade de Tesoureiro do FUNDO; 
or um engenheiro do DAE, indicado pelo Presidente do Conselho Administrativo 
do DAE, como membro; 
por um integrante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, indicado pelo 
secretário municipal do Meio Ambiente como membro; 
por um representante da área administrativa do DAE, indicado pelo Presidente do 
Conselho Administrativo do DAE, como secretário do FUNDO. 

Os conselheiros nomeados exercerão suas funções pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo 
ser reconduzidos uma única vez, por igual perfodo, excetuados os constantes dos incisos I 
e II que serão substituidos na vacância dos cargos. 

O Conselho Diretor reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente e, tantas vezes quando 
necessário, extraordinariamente, desde que, convocados com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência pelo Presidente do FUNDO. 

Compete ao Conselho Diretor: 

I - administrar e promover o cumprimento das finalidades do FUNDO; 
II - decidir sobre a aceitação de doações, legados, subvenções, transferências e 

contribuições de qualquer natureza; 
III - administrar a arrecadação da receita e o seu recolhimento a conta do FUNDO; 
IV - encaminhar, mensalmente, ao Conselho Fiscalizador, balancete financeiro do mês 

2 
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Ref. Lei 5357/06 

§ 4º -

• § 5º -

Art. 7° -

• § 1º -

§ 2º -

§ 3º -

§ 4º. 

§ 5º. 

PROC. N2 .\J.214':? 
;:o.'..; IAS __ -;A:c::::==~·==::t=~=-· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

mediatamente anterior; 
V - Fazer publicar trimestralmente resumo financeiro de arrecadação e aplicação dos 

recursos do Fundo; 
VI - prestar esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos do FUNDO quando 

solicitados; 
VII - aprovar as propostas técnicas de implantação e manutenção das Estações de 

Tratamento de Esgoto no Município de Bauru, bem como, das redes coletoras de 
esgoto, redes e equipamentos de bombeamento e outras situações envolvendo a 
coleta e o tratamento de esgoto. 

O presidente do Conselho Diretor será o representante legal do FUNDO. 

É vedada a remuneração, a qualquer título, pelo exercício da função de Conselheiro do 
FUNDO, sendo tais atribuições considerados como serviços relevantes prestados à 
comunidade. 

SEÇÃO II- DO CONSELHO FISCALIZADOR 

Os recursos financeiros do FUNDO serão fiscalizados por um Conselho Fiscalizador, 
nomeados por Decreto Municipal, composto pelos seguintes representantes: 

I - Um representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, indicado 
pelo Secretário; 

II - Um representante do Conselho de Desenvolvimento Municipal-CADEM-, 
indicado pelo Presidente; 

III - um representante da OAB; 
IV - um representante da CIESP/FIESP; 
V - um representante do COMUSAE - Conselho Municipal de Usuários dos 

Serviços de Água e Esgoto; 
VI - um engenheiro civil, preferencialmente com especialização na área de 

saneamento, indicado pela ASSENAG; e, 
VII - um representante da ACIB. 

A presidência e a secretaria do Conselho Fiscalizador será exercida por um dos seus 
integrantes, escolhidos por votação entre os próprios conselheiros. 

Os conselheiros nomeados exercerão suas funções pelo prazo de 04 (quatro) anos, 
podendo ser reconduzidos uma única vez, por igual período. 

O Conselho Fiscalizador reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente e, tantas vezes 
quando necessário, extraordinariamente, desde que, convocados com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência pelo Presidente do Conselho Fiscalizador. 

Compete ao Conselho Fiscalizador: 

I - fiscalizar a arrecadação da receita e o seu recolhimento à conta do FUNDO; 
li - fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDO pelo Conselho Diretor; 
Ili - publicar os balancetes mensais do FUNDO no Diário Oficial de Bauru; 
IV• apreciar, aprovar e encaminhar à Câmara Municipal de Bauru, até o dia quinto 

dia útil de cada quadrimestre, o balancete financeiro do FUNDO; 

É vedada a remuneração, a qualquer título, pelo exercício da função de Conselheiro do 
FUNDO, sendo tais atribuições considerados como serviços relevantes prestados à 
comunidade. 
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Ref. Lei 5357/06 

§ 6º -

Art. 8° -

ESTADO DE SÃO PAULO 

Havendo empate nas decisões do Conselho Fiscalizador, o voto desempate será proferido 
pelo Presidente do Conselho. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Conselho Diretor do FUNDO poderá expedir portarias visando a perfeita execução, 
aplicação e operacionalização desta lei. 

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Diretor do FUNDO tem direito a voto, cabendo a ele decidir 
em caso de empate . 

Art. 9° -

Art.10-

Art.11-

As despesas decorrentes com a implantação do FUNDO correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Aplica-se ao FUNDO o artigo 71 e seguintes da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 
1964 e suas alterações posteriores. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial o Parágrafo Primeiro do Artigo 4°, da Lei nº 1.636, de 29 de Março 
de 1972, conforme a nova redação conferida pela Lei Municipal nº 5.156, de 17 de junho 
de 2004. 

Bauru, 28 de abril de 2006. 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. DE-...... ./06 
P. 32076/05 e 5239/06 Bauru, .. de Abril de 2006. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, Mensagem 
Modificativa ao Projeto de Lei nº 87/05, que cria o Fundo Municipal para construção do Sistema de 
Tratamento de Esgoto Urbano do Município de Bauru e dâ outras providências, para fim de leitura, 
discussão e votação por essa Casa de Leis. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e consideração. 

Sua Excelência, o Senhor 
ANTONIO CARLOS GARMS 

Atenciosamente 

Prof. José Gualberto Tuga Martins Angerami 
Prefeito Municipal 

DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E-doe nº 61.330/11 
DECRETO N" 11.668, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.011 
Regulamenta a aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Tratamento de Esgoto, criado pela Lei Municipal nº 
5.357, de 28 de abril de 2.006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.51 
da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. 1 º 

Art. 2° 

DECRETA 

TÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO! 
DO OBJETO 

Este decreto estabelece normas regulamentadoras para a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Tratamento de Esgoto, criado pela Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006. 

CAPÍTULO li 
DAS DEFINIÇÕES 

Para fins deste Decreto Municipal, consideram-se: 

1- Sistema Coletor: Todo o conjunto sanitário, constituído pela rede coletora, emissários, 
interceptores, estações elevatórias e órgãos complementares e acessórios; 

11- Rede coletora de esgoto: Conjunto de canalizações destinadas a receber e conduzir os 
esgotos dos edificios, composta de coletores secundários que recebem diretamente as 
ligações prediais; 

III- Coletor tronco: Coletor principal, que recebe a contribuição dos coletores secundários (rede 
coletora), conduzindo os efluentes para um interceptor ou emissário; 

IV- Interceptor: Rede de tubulação, localizada em fundos de vale ou nas margens de curso 
d'água, que recebe esgotos coletados nas redes coletoras e conduz até a estação de 
tratamento ou ao local de lançamento; 

V- Emissário: Tubulação que transporta os esgotos a um destino (estação de tratamento, 
lançamento final, elevatória de esgoto), sem receber contribuições ao longo de sua 
extensão; 

VI- Estação Elevatória de Esgotos (EEE): Conjunto de equipamentos destinado a promover o 
recalque das vazões dos esgotos de uma cota mais baixa para outra mais alta; 

VII- Estação de Tratamento de Esgotos (ETE): Unidade operacional do sistema de esgotamento 
sanitário que através de processos fisicos, químicos e biológicos removem as cargas 
poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, como efluente tratado, em 
conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental; 

VIII- Operação de Estação de Tratamento de Esgotos: Envolve todos os processos flsicos, 
químicos e biológicos de uma unidade de tratamento de esgoto; 

a) Processos fisicos: métodos de tratamento, nos quais predominam a aplicação de forças 
fisicas (gradeamento, mistura, floculação, sedimentação, flotação, filtração); 

-~~- \ . . , 
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FOLHAS l l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 11.668/11 

Art.3° 

Art. 4º 

b) Processos químicos: métodos de tratamento, nos quais a remoção ou conversão de 
contaminantes ocorre pela adição de produtos químicos ou devido a reações químicas 
(precipitação, adsorção, desinfecção); 

c) Processos biológicos: métodos de tratamento, nos quais a remoção de contaminantes 
ocorre por meio de atividade biológica (remoção da matéria orgânica carbonácea, 
desnitrificação). 

IX- Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto: É um conjunto de cuidados técnicos 
indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos e 
situações que envolvam conservação, adequação, substituição e prevenção, com os 
objetivos de manter o equipamento, local ou situação em condições de pleno 
funcionamento, bem como prevenir prováveis falhas ou a quebra dos elementos e 
componentes, propiciando o funcionamento de forma satisfatória. 

CAPÍTULO Ili 
DA REGULAMENTAÇÃO 

São objetivos da regulamentação: 

1- Estabelecer padrões para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Tratamento de 
Esgoto; 

II- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, visando a implantação e 
ampliação do sistema de tratamento de esgoto. 

Os recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto não poderão ser aplicados: 

1- no pagamento de vencimentos de servidores públicos que trabalhem na construção, 
implantação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto; 

II- em despesas decorrentes da construção, ampliação e manutenção da rede coletora de esgoto 
e coletor tronco. 

Art. 5° As despesas decorrentes da construção e ampliação de interceptor, emissário, estação elevatória de 
esgoto e estação de tratamento de esgoto serão suportadas por recursos do Fundo Municipal de 
Tratamento de Esgoto. 

Parágrafo único. Após a implantação/construção de estação elevatória de esgoto e da estação de tratamento de 
esgoto, as despesas decorrentes da sua operação e insumos não serão suportadas por recursos do 
Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. 

Art. 6° As despesas decorrentes de procedimentos administrativos e/ou judiciais objetivando a 
desapropriação e/ou servidão administrativa de imóvel, com a finalidade de construção, 
implantação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto (art.5°, IV, da Lei Municipal nº 5.357, 
de 28 de abril de 2.006), serão suportadas por recursos do Fundo Municipal de Tratamento de 
Esgoto. 

Art. 7° Os equipamentos adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, nos 
termos do art. 5°, Ili, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, têm por finalidade a sua 
utilização nas obras e serviços de implantação, ampliação e manutenção do sistema de tratamento 
de esgoto. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 11.668/11 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Excepcionalmente, em situação de interesse público primário, eventual utilização do equipamento 
adquirido com recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto, deverá ser justificada pelo 
requisitante, registrada e levada ao conhecimento do Conselho Diretor pelo Serviço de Tratamento 
de Esgoto do DAE. 

O Presidente do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto determinará ao 
Serviço de Compras do DAE, a apuração do valor médio de mercado da hora/equipamento, para 
elaboração de cálculo pela Divisão Financeira do DAE do valor a ser depositado pelo requisitante 
em conta vinculada do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. 

Este procedimento também deverá ser observado quando da utilização de equipamentos da 
Administração Pública Direta ou Indireta, nas obras e serviços de implantação, ampliação e 
manutenção do sistema de tratamento de esgoto . 

1- O Presidente do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto autorizará o 
depósito do valor apurado em conta de titularidade da Administração. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.8° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 28 de setembro de 2.011. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURJCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 73.994/14 (989/14 - DAE) 
DECRETO Nº 12.844, DE 13 DE AGOSTO DE 2.015 
Regulamenta a aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Tratamento de Esgoto, criado pela Lei 
Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.51 da Lei 
Orgânica do Municfpio de Bauru, 

Art. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

DECRETA 

TÍTULO! 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
CAPÍTULO! 
DO OBJETO 

Este decreto estabelece nonnas regulamentadoras para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Tratamento de Esgoto, criado pela Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

Para fins deste Decreto Municipal, consideram-se parte integrante do sistema de tratamento de esgoto: 

1-

II-

III-

IV-

V-

VI-

VII-

Sistema Coletor: Todo o conjunto sanitário, constituído pela rede coletora, emissários, interceptares, 
estações elevatórias e órgãos complementares e acessórios; 
Rede coletora de esgoto: Conjunto de canalizações destinadas a receber e conduzir os esgotos dos 
edificios, composta de coletores secundârios que recebem diretamente as ligações prediais; 
Coletor tronco: Coletor principal, que recebe a contribuição dos coletores secundários (rede coletora), 
conduzindo os efluentes para um interceptar ou emissário; 
Interceptar: Rede de tubulação, localizada em fundos de vale ou nas margens de curso d'ãgua, que 
recebe esgotos coletados nas redes coletoras e conduz até a estação de tratamento ou ao local de 
lançamento; 
Emissário: Tubulação que transporta os esgotos a um destino (estação de tratamento, lançamento 
final, elevatória de esgoto), sem receber contribuições ao longo de sua extensão; 
Estação Elevatória de Esgotos (EEE): Conjunto de equipamentos destinado a promover o recalque 
das vazões dos esgotos de uma cota mais baixa para outra mais alta; 
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE): Unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário 
que através de processos flsicos, químicos e biológicos removem as cargas poluentes do esgoto, 
devolvendo ao ambiente o produto final, como efluente tratado, em conformidade com os padrões 
exigidos pela legislação ambiental; 

VIII- Operação de Estação de Tratamento de Esgotos: Envolve todos os processos flsicos, químicos e 
biológicos de uma unidade de tratamento de esgoto; 

a) Processos fisicos: métodos de tratamento, nos quais predominam a aplicação de forças flsicas 
(gradeamento, mistura, floculação, sedimentação, flotação, filtração); 

b) Processos quimices: métodos de tratamento, nos quais a remoção ou conversão de contaminantes 
ocorre pela adição de produtos químicos ou devido a reações químicas (precipitação, adsorção, 
desinfecção); 

c) Processos biológicos: métodos de tratamento, nos quais a remoção de contaminantes ocorre por 
meio de atividade biológica (remoção da matéria orgânica carbonâcea, desnitrificação). 

IX- Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto: É um conjunto de cuidados técnicos indispensáveis 
ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos e situações que envolvam 
conservação, adequação, substituição e prevenção, com os objetivos de manter o equipamento. local 
ou situação em condições de pleno funcionamento, bem como prevenir prováveis falhas ou a quebra 
dos elementos e componentes, propiciando o funcionamento de forma satisfatória 

CAPÍTUWIII 
DA REGULAMENTAÇÃO 

São objetivos da regulamentação: 
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FOLHAS l '-1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec nº 12.844/15 

Art. 4° 

Art. 5° 

1- Estabelecer padrões para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto; 

li- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, visando a implantação e ampliação do 
sistema de tratamento de esgoto. 

Os recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto não poderão ser aplicados no pagamento de 
vencimentos de servidores públicos que trabalhem na construção, implantação e ampliação do sistema de 
tratamento de esgoto. 

As despesas decorrentes da construção e ampliação de interceptor, emissário, estação elevatória de esgoto, 
estação de tratamento de esgoto e sistema de coleta de esgoto serão suportadas por recursos do Fundo 
Municipal de Tratamento de Esgoto . 

Parágrafo único. Após a implantação/construção de estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de esgoto, e rede 
coletora de esgoto, as despesas decorrentes da sua operação e insumos não serão suportadas por recursos do 
Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. 

Art. 6° 

Art. 7' 

§ Iº 

§ 2º 

Art.8° 

As despesas decorrentes de procedimentos administrativos e/ou judiciais objetivando a desapropriação e/ou 
servidão administrativa de imóvel, compensação ambiental com a finalidade de construção, implantação e 
ampliação do sistema de tratamento de esgoto (art.5º, II e IV, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 
2.006), serão suportadas por recursos do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. 

Os equipamentos e materiais pennanentes, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Tratamento de 
Esgoto, nos tennos do art. 5º, III, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, têm por finalidade a sua 
utilização nas obras e serviços de implantação, ampliação e manutenção do sistema de tratamento de esgoto. 

A aquisição de peças e serviços para reparos de equipamentos necessãrios ao desenvolvimento e implantação 
dos serviços na área de tratamento de esgoto, será suportada por recursos do Fundo Municipal de Tratamento 
de Esgoto, devendo ser precedida por autorização do Conselho Diretor do FTE. 

Nos tennos do art. 8° da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, será editada pelo Conselho Diretor, 
portaria com a finalidade de disciplinar eventual utilização de equipamento adquirido com recursos do Fundo 
Municipal de Tratamento de Esgoto, em caso de interesse público primário. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando expressamente revogado o Decreto Municipal 
nº 11.668, de 28 de setembro de 2.011. 

Bauru, 13 de agosto de 2.015. 

RODRIGO ANTONJO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURIDICOS 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.836, DE 30 DE AGOSTO DE 2.016 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
para repasse de valores com o Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru - DAE. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4º 

Art. 5º 

Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE visando a 
cooperação técnica e financeira para construção da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa. 

Fica autorizado o repasse ao Município de Bauru de recursos do Fundo Municipal para Construção do Sistema de 
Tratamento de Esgoto Urbano do Municfpio de Bauru - DAE, que serão aplicados nos termos da Lei MunicipaJ nº 5.357, 
de 28 de abril de 2.006 e Decreto Municipal nº 12.844, de 13 de agosto de 2.015 . 

Os recursos finaneiros do Fundo de Tratamento de Esgoto do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE que forem 
repassados para a Prefeitura de Bauru, a título de antecipação, ficam condicionados a aprovação e liberação das medições 
mensais pela OJCOV/CEF e serão devolvidos ao Fundo de Tratamento de Esgoto assim que forem ressarcidos pelo 
Ministério das Cidades e liberados pela Caixa Econômica Federal. 

Os pagamentos efetuados através do avanço fisico dos equipamentos, para a contratada responsável pela execução da obra 
da Estação de Tratamento de Esgoto, somente poderá ser realizado após aprovação técnica por parte da Fiscaliz.ação da 
Prefeitura Municipal de Bauru, da Gerenciadora da obra - contratada pelo DAE - e com anuência da Caixa Econômica 
Federal, ficando limitada a antecipação mensal ao valor da Apólice de Seguro Garantia da Obra 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de agosto de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA 
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 
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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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

'OMà \o ¾-e lí){,, 

Em.QJde ~~ de2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Pre dente 
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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 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Considerando o Projeto de Lei nº 64/19, que acresce inciso V ao Art. 5º da 
Lei nº 5357, de 28 de abril de 2006 e dá outras providências (Fundo de 
Tratamento de Esgoto / manutenção e limpeza de interceptores), 
processado sob nº 179/19, solicitamos o encaminhamento dos pareces da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos referentes ao projeto 
supracitado. 
Bauru, 03 d em o de 2019. 

ERTOMEIRA 
~ 

• 

• 

Tendo em vista a manifestação do Vereador Benedito Roberto Meira, 
Relator da Comissão, solicitamos encaminhamento de oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal. 
Bauru, 03 de s lembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 
Bauru, se e de 2019. 

Atendido o despacho supra. Se e cópia do oficio. 
Bauru, 03 de setembro de 2019. 

Wk~~:i~ 
RONALDO JO~ÉSCHIAVONE 
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 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 161/19 

Bauru, 04 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 64/19, processado sob nº 

179/19, que acresce inciso V ao Art. 5° da Lei nº 5357, de 28 de abril de 2006 e dá 

outras providências (Fundo de Tratamento de Esgoto / manutenção e limpeza de 

interceptores), a fim de que Vossa Excelência tome as providências necessárias 

para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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OF GP 1807/19 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 06 de setembro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de B,iuru 
Diretoria de -l.poio Legislativo 

O 9 SET. 7019 

EN1RACJA 
Hora~if3a' h · • 

Em resposta ao Of.DAL.SPL.PM nº 161/19, Processo 
32675/2014, em que a comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita informações sobre 
os pareceres da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos referente ao Projeto de Lei nº 
64/19, segue o solicitado . 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 32.675/14 

À 

Diretoria da Procuradoria do Contencioso 

Dra. Diretora 

Versa o presente sobre acréscimo do inciso V ao § 2° ao art. 5° da 

e1 Lei nº 5.357, de 28 de abril de 2006, atendendo solicitação do então Presidente do 

Departamento de Água e Esgoto - DAE - às fls. 64 e seguintes. 

Apresentadas duas minutas pelo Departamento de Água e Esgoto 

de Bauru - DAE,às fls. 64 e às fls.65, em despacho às fls.67 verso, o Sr. Prefeito 

Municipal solicitou análise jurídica e elaboração de projeto de lei conforme minutas de 

fls. 64. 

Não há nenhuma ilegalidade na proposta efetuada pelo 

Departamento de Água e Esgoto - DAE, as alterações pretendidas não encontram 

óbice legal, e encontram-se formalmente de acordo com a legislação vigente. 

Ante ao exposto, apenas adequamos a minuta de projeto de lei de 

fls. 64 ao padrão do Município, portanto, segue em anexo, minuta com a redação 

apresentada pelo Departamento de Água e Esgoto, devendo ser submetida e aprovada 

pelo Sr. Prefeito Municipal, e só após enviada ao DCD para encaminhamento à 

Câmara Municipal. 

Maria Gab,Ml.lt\lt::,1,.,.,.;,a de Mel/o 

do Municlpio 

.801 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 32.675/14 1.\ 
LEI Nº lo /2019 PROJETO DE 

Acresce inciso V ao art. 5°, da Lei nº 
5.357, de 28 de abril de 2006 e dá 
outras providências. MINUTA 

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°. 

Acrescenta o inciso V ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de 
abril de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° {. . .] 

V- na manutenção dos interceptores e na conservação das áreas de 
servidão/desapropriação administrativa onde esses foram instalados. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, .. '/ ZZ{o<t./17 
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Processo nº 32.675/14 

Senhor Presidente, 

Nobre Senhores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
zi,, agosto,2019 

MINUTA 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta 

Casa, o Projeto de Lei que acrecenta o inciso V, ao art. 5°, da Lei nº 5.357, de 28 de 

abril de 2006, que criou o Fundo Municipal para construção do Sistema de Tratamento 

de Esgoto Urbano do Município de Bauru. 

Tal medida é fundamental para autorizar a utilização de recursos do 

fundo na manutenção dos interceptores e na conservação das áreas de 

servidão/desapropriação administrativa onde esses foram instalados, em razão da 

necessidade constante de manutenção/limpeza. 

A instalação dos interceptores tiveram início em 2006, contando com 

mais de dez anos, a maioria, mais de 90 km, por equipes da própria Autarquia 

Municipal, que também realizam a manutenção, apesar de não haver no DAE uma 

equipe de limpeza dessas áreas. 

Considerando o montante arrecadado no Fundo de Tratamento de 

Esgoto, a implantação de toda rede de interceptores e a real necessidade de 

manutenção/limpeza desses e das respectivas áreas de instalação, pretende-se a 

inclusão dessa autorização no rol de aplicação dos recursos do fundo. 

Por todo exposto, e considerando o caráter essencial dos serviços 

acima elencados prestados à coletividade, submetemos o presente Projeto de Lei ao 

crivo dos Excelentíssimos Edis, na esperança de, pela relevância da matéria, contar 

com sua aprovação. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUllU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Processo nº 32675/14 

À 
Procuradoria Geral 

Concordo com o parecer da Dra. Maria Gabriela 
(fls. 69), bem como com as minutas juntadas (fls. 70/71). 

Por conseguinte, sugiro a remessa dos autos ao Sr. 
Prefeito para conhecimento do parecer de fls. 69 e autorização das 
minutas, em seguida ao DCD para formalização do Projeto de Lei e 
envio à Câmara Municipal, se conveniente e oportuno para a 
Administração. 

À consideração superior. 

Bauru, 09 de agosto de 2019. 

f-1 <,.,t, ) <A., _pé] 
~BbTTER~cÍGEBARA 

Diretora da Procuradoria do Contencioso 
OAB/SP 143.915 

Alcímar L·•a.,, .... an...,e~M .... _,.M,..ondíllo 
OI ele Departamento da 

ProcuradoMa Geral- SNJ 
DAll 208.973 



ESTADO DE SÃO PAULO 

Ao Sr. Secretário dos Negócios Jurídicos 

Encaminho o presente para que V. Senhoria autorize o envio do 
Projeto de Lei nº 64/19 (contracapa) à Câmara Municipal. 

Bauru, 29 de agosto de 2.019. 

~J@f{C 
GUSTAVO LOPES PEREIRA 

DIRETOR DA DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS 

RECEBIDO NO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
DATA: 'L'a !.l.J, 1 ~ ÀS j o : ~ \') HS 

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

SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE 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 

10 de setembro de 2019 . 
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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 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 

10 de setembro de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

MARCOS AN.ll:lt<I 
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 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em \ 1 de ~ de 2019. 

YA~~ENTO 
Presidente 

1 



• 
~tVJUVakioyta/ t/4 

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

PRoc. N9 1-=\-"'\ 
LHAS_ 2~ 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
11 de setembro de 2019. 

LUIZC 

Relator 
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~tmttVa~yia/ ck arua 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAOPAULO 

• 

• 

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 

r1J""" 
)1/ei~RARA 
Membro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
11 de setembro de 2019 . 

Membro 

Membro 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à sua normal tramitação. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
17 de setembro de 2019. 
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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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

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

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
17 de setembr de 2019. 

MA 

Presidente 

MARCOSAN 

Relator 

Membro 

' . ' 
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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 MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

sente processo o Vereador 

Em 11 de ~ de 2019 . 
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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 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 
• nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
18 de setembro de 2019 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

• hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

.. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
18 de setembro de 2019 . 

Membro 

1 
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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 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 23 de setembro 

de 2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 07 de outubro 

de 2019 . 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 
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Of.DAL.SPL.PM. 181/19 

Bauru, 24 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo a requerimento verbal do Vereador Marcos Antonio 

de Souza, em Sessão Ordinária realizada em 23 de setembro de 2019, vimos 

solicitar que Vossa Excelência convoque o Presidente do Departamento de Agua e 

Esgoto (DAE), Senhor Eliseu Areco Neto, bem como as diretorias jurídica e 

financeira da autarquia, para prestarem esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 

64/19, que acresce inciso V ao Art. 5° da Lei nº 5357, de 28 de abril de 2006 e dá 

outras providências (Fundo de Tratamento de Esgoto/manutenção e limpeza de 

interceptores), processado sob nº 179/19, em reunião da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação desta Casa de Leis a ser realizada no dia primeiro de outubro 
de 2019, às nove horas. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 
nossos protestos de apreço e consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA Ni:ação~Paulam 

Dltllo Oflcill de Bauru. 

'lí•·· "'fl"IA ,·e: •n LE,.~~ •~ .. , ~., ,',Jl,,t,v't.:tU Vtv..MllVU 

L _____ -- -- -- - -- . 

Dia o~ IJVJ.~!ls. ':l~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 356/19 
P. 32.675/14(418/14 - DAE) 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal àe Bauru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

o.', OUT. 2019 

ENTRADA 
Hora 9 L4:..,Cal 

Bauru, 03 de outubro de 2.019. 

É o presente para enviannos a Vossa Exce e Lei n' 64/19 - Substitutivo, que 
acrescenta inciso V ao art.5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 

_;_._.;_:~e...:::~ 

Atenciosas Saudaçõ , 

CLO 

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

Alli:ado no llür!o 0.1cm! ~ e.mi 
1111 / / ·-P~-

Dhtllria dtApolo Legf$1a'.1'16 

ÃÀ 
D.lt.A-l. 
P/íléll!it11100•.fl~ete 
r.i cr.:J'.tfre!/t/.'.fí :Gim111ürihlo 
t,;r .• , ~3: __ jj_QLJi. ~ 
"-'· 03: ___ '__ J..i. 'Q_ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 32.675/14 (418/14-DAE) 
PROJETO DE LEI Nº 64/19 - Substitutivo 
Acrescenta inciso V ao art. 5°, da 
Lei Municipal nº 5.357, de 28 de 
abril de 2.006. 

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° 

Acrescenta o inciso V ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° ( ... ) 

V- na manutenção dos interceptares e na conservação das âreas de 
servidão/desapropriação administrativa onde esses foram instalados, inclusive com 
obras definitivas de proteção para minimizar os custos de manutenção e 
conservação." (NR) 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

1 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNI 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
03, outubro, 19 

DE BAURU 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Augusta Casa o presente Projeto de Lei que 
acrescenta o inciso V. ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357. de 28 de abril de 2.006, que criou o Fundo Municipal para 
construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano do Município de Bauru. 

Tal medida é fundamental para autorizar a utilização de recursos do fundo na manutenção dos 
interceptares e na conservação das áreas de servidão/desapropriação administrativa onde esses foram instalados. em razão da 
necessidade constante de manutenção/limpeza. 

A instalação dos interceptares teve inicio em 2.006, ou seja, há mais de dez anos, sendo certo que a 
maior parte dos mais de 90 km (noventa quilômetros) de interceptores foi instalada por equipes da própria Autarquia. 
É certo q11e pelo tempo decorrido, a manutenção desses interceptores vem sendo realizada por equipe própria. Porém, 
não há na Autarquia uma equipe de limpeza dessas áreas. 

A regeneração das árvores nativas é um processo natural. Quando ocorre sobre a rede de 
interceptares provoca deslocamentos e, por consequência, vazamentos de esgoto, os quais, além de indesejáveis, pelo 
mau cheiro produzido, acabam por provocar danos ao sistema, gerando o colapso da rede. 

A leucena, espécie invasora que se reproduz com grande facilidade e em grande quantidade, 
também contribui para o desequilíbrio do ambiente, agravando o problema. 

As redes de interceptores são construídas nas partes baixas, lindeiras aos córregos, áreas úmidas 
cujo ambiente é bastante propício para o crescimento agressivo de árvores e arbustos, que encontram ali seu habitat 
natural. 

Considerando o montante arrecadado com o Fundo de Tratamento de Esgoto, e tendo em vista a real 
necessidade de manutenção/limpeza dos interceptares e das respectivas áreas de instalação, faz-se necessária a 
inclusão dessa autorização no rol de aplicação dos recursos do fundo. 

Vale lembrar que a manutenção dos interceptares é consequência de sua instalação, sendo 
fundamental para o funcionamento satisfatório da ETE, pois interco ~ c1 advindas da ausência de manutenção 
interferem na condução do esgoto à ETE e, consequentemente, no pr rio tra amento. Por esta razão, justifica-se que 
os custos advindos da manutenção destes interceptares sejam supo dos pelo undo de Tratamento de Esgoto. 

Nestes termos, na expectativa de contar co 
Lei para apreciação dos Senhores Vereadores, renovando, 
apreço. 

Destarte, pela relevância da ma 

Atenciosas Saudações, 

CL 

ap grégia Câmara, submeto o Projeto de 
po eus protestos de elevado respeito e 

ão do projeto em questão. 

2 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada em 07 de outubro 

março de 2019, o Substitutivo de folhas 369 foi lido e 

encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação para análise e parecer. O Vereador 

Marcos Antonio de Souza foi nomeado Relator e 

solicitou prazo regimental para exarar seu pareçer. 

O presente processo foi retirado da Pauta. 

Bauru, 08 de outubro de 2019. 

ERTOMEIRA 

.. 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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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 DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Substitutivo às fls. 39 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 

08 de outubro de 2019. 

Relato 



• 

• 

• 

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 do Substitutivo às fls. 39. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

08 de outubro de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre dente 

~/4---~✓~ 
ILHERME BERRIEL CARDOSO 

Membro , 

1 

V 
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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 ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

• Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~ 
Em..1._de ~ de 2019 . 

• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 
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 
09 de outubro de 2019. 

LUIZ 

Relator 

'I 
1 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 cgRAÇÃODE 
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. 

Ê o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
09 de outubro de 2019. 

~ 
YASM CIMENTO 

/~W~.(r\~ 
NIERI B~TTO 

ente 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Membro 

ICARDO PELISSA O LOQUETE 
Membro 
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• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÁO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio elator do pre nte processo o Vereador 

Em 10 de ~k-e--:: de2019. , 

/1 
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SAOPAULO 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto à normal tramitação do Substitutivo às tis. 39. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
23 de outubro de 2019 . 



PROC. N• ____ "\ l_"'\.;___..:.. 

• 
~IÍHta,akuo~ ... -----~-

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação do Substitutivo às fls. 39. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

Sala das Reuniões, em 
23 de outubro de 2019 . 

Membro 

1 



• 

• 

• 
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FOLHAS 50 
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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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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SAO PAULO 

• 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação do Substitutivo de folhas 39. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
22 de outubro de 2019. 

MARCOSANT 
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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 OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Substitutivo de folhas 39. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
22 de outubro 019. 

Membro 

~daPaulaoo 
Otlal de Bauru 

aau:11°@.à~ls. ½ 5 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Substitutivo 

de folhas 39 em Primeira Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 29 de 

outubro de 2019, incluir o mesmo na Pauta 

em Segunda Discussão para a próxima 

Sessão. 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

P esidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50. Centro. CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Acrescenta inciso V ao art. 5º, da Lei Municipal nº 
5.357, de 28 de abril de 2.006. 

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

Art.1° Acrescenta o inciso Vao art. 5º, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de 
abril de 2.006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.2° 

Membro 

"Art. 5° ( ... ) 

V- na manutenção dos interceptares e na conservação das 
áreas de servidão/desapropriação administrativa onde 
esses foram instalados, inclusive com obras definitivas de 
proteção para minimizar os custos de manutenção e 
conservação." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

' .. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid nte 

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 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Substitutivo 

de folhas 39, em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 04 de 

novembro de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 05 de novembro de 2019. 

residente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 05 de novembro de 2019. 

~ ~-~~ 
RONALDO rosÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50-Cenlro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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• 

AUTÓGRAFO Nº 7383 
De 05 de novembro de 2019 

Acrescenta inciso V ao ar!. 5º, da Lei Municipal nº 
5.357, de 28 de abril de 2.006. 

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

Art.1° Acrescenta o inciso V ao art. 5º, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de 
abril de 2.006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.2° 

"Art. 5°( ... ) 

V- na manutenção dos interceptares e na conservação das 
áreas de servidão/desapropriação administrativa onde esses 
foram instalados, inclusive com obras definitivas de proteção 
para minimizar os custos de manutenção e conservação." 
(NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 05 de novembro de 2019. 

o SEGALLA 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

L1k t~- J.J.:~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

l! 
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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 

Of.DAL.SPL.PM. 222/19 

Bauru, 05 de novembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

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

7383 de autoria desse Executivo, que acresce inciso V ao Art. 5º da Lei 
nº 5357, de 28 de abril de 2006 e dá outras providências; 

7384 de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 7202, de 25 de 
abril de 2019; 

7385 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
repassar recursos públicos, mediante Termo de Fomento, às 
Organizações da Sociedade Civil (OSC's) que especifica; 

7386 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar mediante Termo de Fomento repasse de recursos públicos 
municipais para a Organização da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica; 

7387 

Decreto nº 

1863 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar 02 
(dois) lotes de terreno à Empresa VAZ. EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES L TOA. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria do Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, que dá 
denominação de Rua ADAL TO DIAS GIAFERRI PRADO a uma 
via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de · · eço. 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 415/19 
P. 32.675/14 (418/14 - DAE) 

Senhor Presidente, 

É o presente par 
inciso V ao art. 5°, da Lei Munic· , 

Excelentfssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 05 de novembro de 2.019. 
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FOLHAS 1:; -~~&:] 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 32.675/14 (418/14-DAE) 
LEI Nº 7.273, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.019 
Acrescenta inciso V ao art. 5°, da Lei Municipal nº 
5.357, de 28 de abril de 2.006. 

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.lº Acrescenta o inciso V ao art. 5°, da Lei Municipal nº 5.357, de 28 de abril de 2.006, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º ( ... ) 

Art.2º 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

V- na manutenção dos intercept es e na conservação das âreas de 
servidão/desapropriação admin' rativa on e esses foram instalados, inclusive 
com obras definitivas de r inimizar os custos de manutenção e 

ARMS 
SECRE EGÓCIOS JURÍDICOS 
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