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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 19 de novembro de 2.019. 

Senhor Presidente, 

Câmam Mu 1icipal de Bauru 
· Diretoria de ~polo Leglslat1vo 

2 5 HOV. 1019 

ENIRAg 
Hora 1 ª bt~a) 

É o presente para enviarmos a V-.:o~ss~au,."'9'~ 
Executivo a doar bens móveis de propriedade e eitura 

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 

.---€!la-,~~ _il_J _..Q_ 
Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

em, ~~'""+--

Anexos: Decreto Municipal nº 9.062101, Demonstração de interesse do .. -===-
doação. 
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P. 31.105/19 

l·PRoc.N•~ .__r:_o_LH_A....:s-=:11L~=-==]l: ___ ___._I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 107/19 
Autoriza o Executivo a doar bens 
móveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal ao Instituto Adolfo Lutz. 

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. I' 

Art. 2' 

Ar!. 3' 

Art. 4' 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Adolfo Lutz os bens abaixo relacionados que se 
encontram classificados como antieconômicas, nos termos do Decreto Municipal nº 9.062, de 17 de 
setembro de 2.001 . 

PATRIMO,NIO 
. 

DESCRICÃO 
. 

VALOR 
34311 Aparelho Banho Maria elétrico. R$ 15,00 
34748 Agitador de tubos modelo 251,F ANEN R$ I5,00 
34753 Agitador orbitral F ANEN 255 BI R$15,00 
34754 Agitador aquecedor FANEN 258 R$ I5,00 
34756 Balança Analitica AE l 00 METTLER R$ I5,00 
34761 Balança Semi Analitica, B 160 micronal R$15,00 
34766 Agitador de tubos modelo 251,Fanen R$I5,00 
34380 Estufa Modelo 480 ES R$15,00 

Os referidos bens serão utilizados pelo Instituto Adolfo Lutz para o desenvolvimento de atividades 
filantrópicas 

Fica o Donatário autorizado a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram sob a 
responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da publicação desta Lei, para que possa 
alcançar os desidérios aqui enunciados. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
19, novembro, 19 

_j 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de lei que, 
uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar bens móveis classificados como inservíveis para o Instituto 
Adolfo Lutz . 

O Donatário é um instituto de renome nacional ligado a Secretaria do Estado de São Paulo. 

Os Bens requeridos foram classificados como inservíveis e ociosos e conforme processo administrativo 
n' 31.105/19. 

A Divisão de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura Municipal de Bauru indicou os móveis objetos do 
presente projeto de lei, em obediência ao Decreto 9.062, de 17 de setembro de 2.001, que dispõe: 

Art. 2º (...) 

( .. ) 

Parágrafo Único. O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou 
entidade que detém a sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: 

{...) 

e) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento 
precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

O mesmo Decreto dispõe no § 4° do artigo 6º: 

Art. 6º 

§ 4' 

(...) 

(..) 

A alienação de material, mediant dispens de prévia licitação, somente poderá ser 
autorizada quando se revestir. de justifi do interesse público ou, em caso de 

uando ara aten mento ao i teresse social observados os critérios 

aproveitamos para reiterar nossos protes 

.. ,., ·. '· 

........ --... 
·--·--
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

PROCESSO Nº 31105/19 

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
INSERVÍVEIS CLASSIFICADOS COMO 
ANTIECONOMICOS QUE O MUNICIPIO DE BAURU 
FAZ AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ. 

Aos _dias do mês de __ do ano de dois mil e dezenove o MUNICÍPIO DE BAURU, nesse ato 
representado pelo Secretário Municipal da Saúde, Jose Eduardo Fogolin Passos , denominado DOADOR e do outro lado 
o Instituto Adolfo Lutz, com sede na rua Rubens Arruda quadra 6 centro Bauru, SP, doravante denominado 
DONATÁRIA, neste ato representada por sua Representante, VIEGINIA BODELÃO RICHINI PERIRA, portador da 
cédula de identidade, expedida pela SSP/SP, com R.G. nº27003614-3 , inscrita no Ministério da Fazenda, como pessoa 
tisica, sob nº 26792067890, domiciliada nesta cidade de Bauru, onde reside na Rua Rubens Arruda Q 6, SP têm como 
justa e acertada a DOAÇÃO dos seguintes bens móveis: 

1 - DO OBJETO: 

1.1 O DOADOR confere a DONATÁRIA, os bens abaixo descritos: 

PATRIMONTO DESCRIÇÃO . VALOR 
34311 Aparelho Banho Maria elétrico. R$ 15,00 
34748 Agitador de tubos modelo 251,F ANEN R$ 15,00 
34753 Agitador orbitral FANEN 255 BI R$15,00 
34754 Agitador aquecedor FANEN 258 R$ 15,00 
34756 Balanca Analitica AE 100 METTLER R$ 15,00 
34761 Balança Semi Analitica, B 160 micronal R$15,00 
34766 Agitador de tubos modelo 251,Fanen R$15,00 
34380 Estufa Modelo 480 ES R$15,00 

1.2. Os bens acima descritos se encontram classificadas como antieconôrnicos, nos termos do Decreto 
Municipal nº, de de de 1919 . 

2- DAS OBRIGAÇÕES DA DONATÁRIA 

2.1 A DONATÁRIA fica autorizada a utilizar os bens exclusivamente para atendimento dos fins do 
Instituto, ficando autorizado a utilizá-los para o desenvolvimento de suas atividades. 

2.2 Fica obrigada o Donatário a providenciar a retirar dos bens móveis doados nos locais indicados pela 
Divisão do Patrimônio Mobiliário localizada na -----------------------------------. 

2.2 Fica vedado ao DONÁTARIO ceder ou transferir a terceiros o objeto desta doação 

3 - DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO 

3.1 A doação será revogada se verificado o desvio de finalidade na destinação dos bens, a sua não utilização 
ou o descumprimento das cláusulas legais e convencionais. 

4-DOFORO: 

4. 1 Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, com exclusão de outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo relacionadas, tudo 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

TESTEMUNHAS 

MUNJCIPIO DE BAURU 
JOSE EDUARDO FOGOL!N PASSOS 

SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE 
DOADOR 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ 
DONATÁRIO 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 

- INSTITUTO ADOLFO Ll]TZ 
CENTRO DE LABORATÓRIOS REGIONAIS II - BAURU 

/ PROC. N2 i;tó lS 
l!9LHAS • 1... 
-~--·-: - --~ .. ..... _ ..... _,,'. 

Ofício nº 04/2019 

llma. Senhora 

Ana Laura Spirandeli da Cruz de Oliveira 

Bauru, 27 de fevereiro de 201 

Chefe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST 

Prezada senhora, 

Encaminhamos ·solicitação de interesse em equipamentos disponíveis 

para doação pelo CEREST. Informamos que os mesmos não estão sendo 

utilizados, uma vez que o laboratório foi desativado_ Estes equipamentos são 

de interesse para o Centro de Laboratórios Regionais - Instituto Adolfo Lutz 

Bauru, sendo fundamentais para a realização das análises dos agravos de 

interesse à saúde pública. 

Seguem abaixo os itens de interesse: 

Número de patrimônio Descrição 

34311 Aparelho tipo bariho-maria elétrico 

34748 Agitador de tubos modelo 251, FANEN 

34753 Agitador orbital, FANEN, 255B 

34754 Agitador aquecedor, FANEN, 258 

34756 Balança analítica, AE100, Mettler 

34761 Balança semi-analítica, B160, Mícronal 

34766 Agitador de tubos modelo 25:1, FANEN 
·,•e 

34380 Estufa modelo 480ES 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e 

consideração. 

' ' 

., : ... ' 

9-J.f<-~e-.. \?i_ (2_ ,Q ~ ~ 
Virgíriia 'Boaelão Richini Per~ira 

· · .·: .·Pesqtíisatlor Científico IV 
Diretor Técnico de Saúde li 

Rua Rubens Arruda, quadra 6 - Centro - Bauru/SP - 17015-11 O 
~ 14-32231175-fax: 14-32231002 
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PROC. N2 _·-ll'"-'~l'.1"---~HH
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N' 9062, DE 17 DE SETEMBRO DE 2001 
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, o reaproveitamento, a movimentação, a 
alienação e outras formas de desfazimento de material, 
nos termos do art. 5º, Vlll da Lei Orgânica. 

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

Art. 1° -

Art. 2º -

Parágrafo único -

Art. 3° -

DECRETA 

O reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material, bem como outras formas 
de seu desfazimento, no âmbito da Administração Pública Municipal, são regulados pelas 
disposições deste decreto, nos termos do que dispõe o art. 5º, VIII da LOMB. 

Para fins deste decreto, considera-se: 

I - material - designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, 
acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de 
emprego nas atividades dos órgãos e entidades públicas municipais; 
li - transferência - modalidade de movimentação de material, com troca de 
responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do mesmo órgão ou 
entidade; 
Ili - cessão - modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência 
gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública Municipal direta ou indireta, do Poder Executivo ou entre este e outros) 
integrantes de qualquer dos demais Poderes existentes no Município; 
IV - alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante 
venda, permuta ou doação; 
V - outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do material, 
mediante inutilização ou abandono. 

O material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou entidade que 
detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: 
a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar no máximo a trinta por cento 
de seu valor de mercado; 
e) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em 
virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido 
à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 
recuperação. 

O material classificado como ocioso ou recuperável será encaminhado à Divisão de 
Patrimônio e cedido a outros órgãos que dele necessitem. 
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Ref. Dec. 9062/0 l 

§ lº -

§ 2º -

Art. 4° -

• Art. 5° -

Parágrafo único -

Art. 6º -

• § 1 o -

§ 2º -

§ 3º -

§ 4º -

PROC. Nº 1 

l~LHAS_~-= =---~= 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual constarão as indicações de 
transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a cessionária, e o valor de 
aquisição ou custo de produção. 

Quando envolver entidade autárquica ou integrante dos Poderes Legislativo e Judiciário, a 
operação só poderá efetivar-se mediante doação. 

Os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal enviarão anualmente à 
Divisão de Patrimônio, a relação do material classificado como ocioso, recuperável ou 
antieconômico e posto à disposição para cessão ou alienação. 

Nos casos de alienação, a avaliação do material deverá ser feita de conformidade com os 
preços atualizados e praticados no mercado. 

Decorridos mais de sessenta dias da avaliação, o material deverá ter os seus valores 
automaticamente atualizados, tomando-se por base o fator de correção aplicável às 
demonstrações contábeis e considerando-se o período decorrido entre a avaliação e a 
conclusão do processo de alienação. 

A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão ou convite, nas seguintes condições: 
I - por concorrência, em que será dada maior amplitude à convocação, para material 
avaliado, isolada ou globalmente, em quantia superior a R$ 80.000,00; 
II - por leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração, 
observada a legislação pertinente, para material avaliado, isolada ou globalmente, em 
quantia não superior a R$ 80.000,00; 
III - por convite, dirigido a pelo menos três pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao 
objeto da licitação, ou pessoas tisicas, que não mantenham vínculo com o serviço público 
municipal, para material avaliado, isolada ou globalmente, em quantia não superior a R$ 
8.000,00 . 

A Administração poderá optar pelo leilão, nos casos em que couber o convite, e, em 
qualquer caso, pela concorrência. 

O material deverá ser distribuído em lotes de: 

a) um objeto, quando se tratar de veículos, ou material, cuja avaliação global seja superior 
à quantia de R$ 8.000,00; 
b) vários objetos, preferencialmente homogêneos, quando a soma da avaliação de seus 
componentes for igual ou inferior a R$ 8.000,00. 

Os valores estabelecidos neste artigo serão revistos, periodicamente, e fixados em 
Portaria, pelo Secretário da Administração. 

A alienação de material, mediante dispensa de previa licitação, somente poderá ser 
autorizada quando se revestir de justificado interesse público ou, em caso de doação, 
quando para atendimento ao interesse social, observados os critérios definidos em lei. 
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Art. 7' -

Parágrafo único -

• Art. 8º -

Art. 9º -

Art.10-

Art. 11 

Art. 12 -

• Art.13-

Art. 14-

§ Iº -

§ 2º -

§ 3º -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A publicidade para os certames licitatórios será assegurada com a publicação de resumo 
do edital no Diário Oficial do Município, da seguinte forma: 
I - na concorrência três vezes no mínimo, com intervalo de sete dias; 
II - no leilão duas vezes no mínimo, com intervalo de cinco dias; 
III - no convite urna única vez. 

A Administração poderá utilizar outros meios de divulgação para ampliar a área de 
competição, desde que economicamente viável, em cada processo. 

Os prazos para a realização dos certames, contados da primeira publicação no Diário 
Oficial do Município, serão, no mínimo, de: 
I - trinta dias para a concorrência; 
II - quinze dias para o leilão; e 
111 - três dias úteis para o convite. 

Quando não acudirem interessados à licitação, a Administração deverá reexaminar todo o 
procedimento, com objetivo de detectar as razões do desinteresse, especialmente no 
tocante às avaliações e à divulgação, podendo adotar outras formas, nas tentativas 
subseqüentes para alienação do material, em função do que for apurado sobre as 
condições do certame anterior. 

Qualquer licitante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes. 

O resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser recolhido aos cofres 
municipais, observada a legislação pertinente. 

A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de valor, desde que as 
avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse público . 

No interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, o material 
disponível a ser permutado poderá entrar como parte do pagamento de outro a ser 
adquirido, condição que deverá constar do edital de licitação ou do convite. 

Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de material classificado 
como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua 
inutilização ou abandono, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, 
porventura existentes, que serão incorporados ao patrimônio. 

A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que ofereça ameaça vital 
para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou inconveniente, de qualquer natureza, para a 
Administração Pública Municipal. 

A inutilização, sempre que necessário, será feita mediante audiência dos setores 
especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada. 

Os símbolos nacionais, armas, munições e materiais pirotécnicos serão inutilizados em 
conformidade com a legislação específica. 
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Art.15-

Art. 16 -

Art.17-

Art.18-

Art. 19 -

Art. 20 -

PROC. NQ--- #ófi; 
FOLHAS l \ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

São motivos para a inutilização de material, dentre outros: 
1 - a sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de recuperação por 
assepsia; 
II - a sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material; 
III - a sua natureza tóxica ou venenosa; 
IV - a sua contaminação por radioatividade; 
V - o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros. 

A inutilização e o abandono de material serão documentados mediante Termos de 
Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais integrarão o respectivo processo de 
desfazimento. 

As avaliações, classificação e formação de lotes, previstas neste decreto, bem assim os 
demais procedimentos que integram o processo de alienação de material, serão efetuados 
por comissões especiais, designadas pelo Prefeito Municipal e composta de no mínimo, 
três servidores. 

A Administração poderá, em casos especiais, contratar, por prazo determinado, serviço de 
empresa ou profissional especializado para assessorar a comissão especial quando se 
tratar de material de grande complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio 
possa oferecer risco a pessoas, instalações ou ao meio ambiente. 

A Secretaria Municipal da Administração baixará as instruções complementares que se 
fizerem necessárias à aplicação deste decreto. 

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Bauru, 17 de setembro de 2001. 

NlLSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ PEGO RARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

LUIS ANTONIO GIANNINI DE FREITAS 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~; 
Em 2 k:> de rvo -..e ...... ,.);>-i.,;\" de 2019. 

ROBUSSOLA 

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

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 

26 de novembro 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. 

LUIZ CA 
Membr 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Preside te 

S~ARBOS AVIDA SILVA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇAO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em.t;;J de ~~ de 2019 . 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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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 
27 de nove bro de 2019. 

LUIZC 

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. 

LUIZC 
Relator 

N/lembro 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
27 de novembro de 2019. 

residente 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Membro 

Membro 



• 
PROC. Ni J . .'"t O ! 15 t;.:::J~ • 
F H 1 -- -

.,,, t'A'--Vr/ 

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em04 de ,À~~ de 2019. 

~n •Í.\. r.i ~. Gw'*, 
~BRUM 

Presidente 
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• 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver nenhuma 

restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, portanto, sua 

normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembrog_OJ~~ 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

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

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
04 de dezembro de 2019. 

~OAfJ,~ V.~" 
SER<ffeõ BRt)M 

Presidente 



• 

• 

• 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 09 de dezembro de 2019, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, arquive-se. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019 . 

J ÉRO 

Pr sidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 1 O de dezembro de 2019. 

~\~o'~ 
RONALDO J~SÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 



• 
~manz LtuUc~l7t 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 

SÃO PAULO 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7414 
De 10 de dezembro de 2019 

Autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal ao Instituto Adolfo 
Luiz. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Adolfo Lutz os bens abaixo 
relacionados que se encontram classificados como antieconõmicas, nos termos do 
Decreto Municipal nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001. 

PATRIMONIO DESCRlr.40 VALOR 
34311 Aoarelho Banho Maria elétrico. R$ 15,00 
34748 Ai:iitador de tubos modelo 251,FANEN R$ 15,00 
34753 Aaitador arbitral FANEN 255 BI R$15,00 
34754 Ai:iitador aquecedor FANEN 258 R$ 15,00 
34756 Balanca Analitica AE 100 METTLER R$ 15,00 
34761 Balanr-" Semi Analitica B 160 micronal R$15,00 
34766 Aqitador de tubos modelo 251,Fanen R$15,00 
34380 Estufa Modelo 480 ES R$15.00 

Os referidos bens serão utilizados pelo Instituto Adolfo Lutz para o desenvolvimento 
de atividades filantrópicas 

Fica o Donatário autorizado a retirar e tomar posse dos bens móveis que se 
encontram sob a responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da 
publicação desta Lei, para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 1 O de dezembro de 2019. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~otk-~~~~ 
RONALDO J&é SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 256/19 

Bauru, 10 de dezembro 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 Sessões Ordinária e 
Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 09 de dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 

7414 

7415 

7416 

7417 

7418 

7419 

7420 

7421 

7422 

Decreto nº 

1873 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade 
da Prefeitura Municipal ao Instituto Adolfo Luiz; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as entidades do setor privado que 
especifica; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a classificar como ZR-3 a 
área localizada no Jardim Imperial até as Chácaras Cardoso, acompanhando a Avenida 
José Vicente Aiello; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, à Organização da Sociedade Civil - OSC do 
setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo 
de Colaboração, repasse de recursos públicos para as Organizações da Sociedade Civil 
do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs, 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos 
públicos, mediante Termo de Colaboração, às Organizações da Sociedade Civil - OSCs 
do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Especial; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento Exercicio de 2019; 

de autoria deste Legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Municipio de Bauru de informar aos pacientes e 
usuários acerca da cobertura ou negativa de cobertura dos convênios médicos e planos 
de saúde em consultas, exames e cirurgias e dá outras providências; 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

de autoria da Mesa da Câmara - Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Bauru, relativas ao exercicio de 2017, 
responsável Clodoaldo Armando Gazzetta. 

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

JO 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO G;At.Ztil[Jl!A!._ __ 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 510/19 
P. 31.105/19 

Senhor Presidente, 

Atenciosas saudações 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de dezembro de 2.019. 

1 
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P. 31.105/19 

l :~~N2 2.~; 1'. ~ ~~I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.308. DE IODE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal ao Instituto 
Adolfo Lutz. 

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. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Adolfo Lutz os bens abaixo relacionados que se encontram 
classificados como antieconômicas, nos tennos do Decreto Munici ai nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001. 

-'l"ATRl)\fONIO ,OESC ÇÃO • VALOR 

34311 Aparelho Banho Maria elétrico. R$ 15,00 

34748 

34753 

34754 

34756 

34761 

34766 

34380 

Agitador de tubos modelo 251,FANEN R$ 15,00 

Agitador orbitral FANEN 255 BI R$15,00 

Agitador aquecedor F ANEN 258 R$ 15,00 

Balança Analitica AE 100 METILER R$ 15,00 

Balança Semi Analítica, B160 micronal R$15,00 

nto de atividades filantrópicas. 

lWlJo RAMOS DE PAULA E SILVA 
8al*io MUlic:lpal de Saúde'~ 

Cl'f: 113.154.eos.s7 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

Cuniprldas n exl'géncla• legats 
et\c<>miriha·se o presente processo· 
ao Ser'fiço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Q G, 0 1 .°LO .Z. cI) 
Bauru .... _,.~~:""·J.,,,,,,,,,,,, 

01retorta \~º Lenlslathlq~ 


