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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

OF. EXE Nº 441/19 
P. 147.184/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
DlretoriA rle '\oolo Legislativo 

2 5 NOV. 2019 

ENTRADA 
Hora lo::z.o (a) G,-f-(__,. 

Bauru, 19 de novembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelên · ~'-'-"IP'-'~=~~== que autoriza a 
suplementação de recursos por meio de transferência no orçamen exercfcio d 2.019 . 

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

). 

O.A.L 
P/ leitura no Expediente 
ela Sessão Ordinária do 

1 

___,ma-:~s::.,l' ...J..:....f---c1E----r:::, 
e,n.~ 1 

' 
Fublioado no lllirlo Ofi<lal d• e,u,u 
em '/)O l..\!J.J:!.ri1,. q\ 1,0~, 

.C:ireto.:, de A' Lcgisl'1il/O 
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P. 147.184/19 

PROC. N2 'l,f\ 11'3 

FOLHAS :::hri 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 108/19 
Autoriza a suplementação de 
recursos por meio de transferência 
no orçamento exercício de 2.019. 

" ) 

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 

Art. 2º 

Art.3º 

Fica autorizada a suplementação, por meio de transposição, de recursos, no Orçamento vigente do 
Município de Bauru, até o valor de R$ 2.073.877,18 (dois milhões, setenta e três mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e dezoito centavos), da seguinte forma: 

1- Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento - PAC 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), dotação 
orçamentária 924, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.136.436,68 (um milhão, 
centb e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos); 

II - Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento - PAC 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), 
dotação orçamentária 925, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 937.440,50 
(novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos). 

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

I - Dotação orçamentária 28.842. l 000.0.013 (Pagamentos da Divida Financiamento - PAC 
Mobilidade), categoria econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), 
dotação orçamentária 926, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 2.073.877,18 (dois 
milhões, setenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores; 

PRCC. jlj~.~~ í '-------'~I 
FOUiAS ===::t:W:::lt:::=-1, . 

PREFEITURA MUNICIPÃLõ -BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
19, novembro, 19 

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e votado pelos 
Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre transferência de recursos no orçamento vigente 
para atender os encargos da Prefeitura. 

Tal ajuste visa redistribuir os recursos do orçamento para atender os valores referentes aos 
pagamentos das parcelas do PAC (juros, amortização e outros), no vallru:-m,.R$ 2.073.877,18 (dois milhões, sententa 
e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos). 

Isto posto, acredito ter apresentad~o!,..2o~sclF.c.ill. [!!e(!:ntos de idos, a fim de que todos possam ter 
plena compreensão do projeto ora apresentado 

-------·-------·-----

2 
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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 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~~ 
Em :::;3i:'.,de YL-o~~ de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pres ente 

q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 1701~230 - 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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~ma,a ~ ~a 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

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. 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 

Pre idente 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em,&".} de ~ de 2019. 

IMENTO 
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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 novembro de 2019 . 
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SAO PAULO 
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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. 

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

É o nosso parecer. 

ALEXSSANDR USSOLA 

Sala de Reuniões, em 
27 de novembro de 2019. 

Relator Membro 

RIC RDO PELISSARO LOQUETE 
Membro Membro 

~· Pua• IJ6fíe00:i1! (!Q Batn. 

=~=: 



• 

• 

• 

<&ânuun~ J;j;~! ÜJi 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~Ó 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 02 de 

dezembro de 2019, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

~~~~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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AUTÓGRAFO Nº 7410 
De 03 de dezembro de 2019 

Autoriza a suplementação de recursos por meio de 

transferência no orçamento exercício de 2.019. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação, por meio de transposição, de recursos, no 
Orçamento vigente do Municlpio de Bauru, até o valor de R$ 2.073.877,18 (dois 
milhões, setenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), da 
seguinte forma: 

1 - Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento 
- PAC Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Divida por 
Contrato), dotação orçamentária 924, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.136.436,68 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais e sessenta e oito centavos); 

li - Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Divida Financiamento 
- PAC Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a 
Divida por Contrato), dotação orçamentária 925, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 937.440,50 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 
quarenta reais e cinquenta centavos). 

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

1- Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento 
- PAC Mobilidade), categoria econômica 4.6.90. 71 (Principal da Dívida 
Contratual Resgatada), dotação orçamentária 926, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 2.073.877,18 (dois milhões, setenta e três mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos). 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

JOSE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~nl\.o-~ 
RONALDO J~ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~fJ 

Of.DAL.SPL.PM. 249/19 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, por meio do presente, os 
Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em 
Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 02 de 
dezembro de 2019: 

Autógrafo nº 
7407 

7408 

7409 

7410 

7411 

7412 

7413 

Decreto nº 
1868 

1869 

1869 

1870 

Referente ao Projeto de Lei 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru á Creche e Centro de Educativo 
Unidos para o Bem; 
de autoria desse Executivo, que estima receita e fixa a despesa do Município 
para o exercício 2020 e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a transferir uma área de 
terreno da Empresa ELETRONIL REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS L TOA 
ME, para a Empresa TECFAG - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS 
EIRELLI PPP; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência no orçamento exercício de 2019; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência e transposição no orçamento exercício de 2019; 
de autoria desse Executivo, que altera o inciso I e caput do art. 2° da Lei nº 
7231, de 17 de junho de 2019, que autoriza o Município a realizar parcelamento 
de precatório; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transposição, no orçamento exercício de 2019. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Vereadora CHIARA RANIERI BASSETTO, que dá denominação 
de Rua CLÓVIS EDUARDO NEME SIMÃO a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador MARCOS ANTONIO DE SOUZA, que dá denominação 
de Rua MARIA DE LOURDES POMPEU - "LALAI" a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador ROGER BARUDE, que dá denominação de Avenida 
OSWALDO BERTUCCI FERREIRA a uma via pública da cidade; 
de autoria da MESA DA CÂMARA, que dá denominação de Rua SEBASTIÃO 
THEODORO FREITAS a um prolongamento de via pública da cidade. 

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

J 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GA,ZZIETIA_ _ _, 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA Oficio ~ eT _Protocolo .P M ~ 

G G no dia .!.!..J.J3:::J, I ~ 

DIEGO MATHE~ÁR~~KANASHIRO 
Chefe-do Servi de Proce · lslatlvos 
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1 PROC. N2 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 491/19 
P. 147.184/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a .!aL!,li.!:.!!!:!4!!!!!á!ll!!!!..!!..-1..:!,!!!!!'LJZ. que autoriza a 
suplementação de recursos por meio de transferência no exer io de 

Atenciosas sauda 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 147.184/19 

PROC.Ne_d.._._·➔-;-;\~(L.:J~d 
FOLHAS 1 5 '-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.300, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência no orçamento exercício de 2.019. 

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. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica autorizada a suplementação, por meio de transposição, de recursos, no Orçamento vigente do 
Município de Bauru, até o valor de R$ 2.073.877,18 (dois milhões, setenta e três mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e dezoito centavos), da seguinte forma: 

1 - Dotação orçamentâria 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento - PAC 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), dotação 
orçamentária 924, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ l .136.436,68 (um milhão, cento 
e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos); 

II - Dotação orçamentária 28.842.1000.0.013 (Pagamentos da Dívida Financiamento - PAC 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), 
dotação orçamentária 925, fonte de recursos Ol.000.0000, no valor de R$ 937.440,50 (novecentos 
e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e e· enta centavos). 

1 - da Dívida Financiamento - PAC 
conômic ida Contratual Resgatada), dotação 

orça , onte de re R$ 2.073.877,18 (dois milhões, 
il, oitocentos e os). 

Cumpr.!das as exigências legais 
&ncamrn~a-se o presente processo 
ao SorW"1ço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 8auru tt,Q..<t:.J ... E\' ... ? J ~O -2 O 

Diretoria de Apolo L ldflvo 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 


