
Projeto de Lei nº 116/19, que altera o inciso 1 
e caput do art. 2° da Lei nº 7231 , de 17 de 
junho de 2019, que autoriza o Município a 
realizar parcelamento de precatório. 
(atualização de valores) 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 461/19 
P. 167.857/19 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

2 5 NOV. 2019 

ENiRADA 
Hora ló'. ?P(a} ~ 

Bauru, 25 de novembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Pr · e Lei nº 116/19, que altera o inciso I e 
caput do art. 2º da Lei Municipal nº 7 .231, de 17 de junho de 2.019, e autor o Município a realizar parcelamento 
de precatório. 

Atenciosas saudações, 

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

'AA!'ittdo 00 Diário Cfk!al de Bauru 
em'.l&Jll.J J.:2.. ,, •. llllZ. 

DiretOrla de tlegislotivo 

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

1 



• 

• 

P. 167.857/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 116/19 
Altera o inciso I e caput do art. 2° da 
Lei Municipal nº 7.231, de 17 de 
junho de 2.019, que autoriza o 
Município a realizar parcelamento 
de precatório. 

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 

Art. 2º 

Art. 3° 

Altera o inciso I e caput do art. 2° da Lei Municipal nº 7.231, de I 7 de junho de 2.019, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º O valor atualizado até outubro de 2.019 é de R$ 34.207.148,74 (trinta e quatro 
milhões, duzentos e sete mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos) e seu pagamento ocorrerá da seguinte forma: 

I - A primeira parcela será paga após a entrada em vigor da lei autorizadora, 
assinatura e homologação judicial do acordo, no valor de R$ 7.871.164,49 (sete 
milhões, oitocentos e setenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e 
quarenta e nove centavos);" (NR) 

Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal nº 7 .231, de 17 de junho de 2.019. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores; 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
25, novembro, 19 

Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei, que dispõe 
sobre a atualização de valores constantes na Lei Municipal nº 7.231, de 17 de junho de 2.019, que autorizou o 
Município a realizar parcelamento do precatório. 

Os valores constantes na citada Lei referem-se aos valores da época (maio/19) e, conforme novas 
tratativas, houve a concordância desde que o valor fosse atualizado até (outubro/19), com base nos valores 
apresentados pela Diretoria de Precatório do TJSP. 

Com esta Exposição esperamos ter oferecido aos Senhores Vereadores todas as informações de 
que necessitam, para bem compreender o conteúdo da proposta ora sub a apreciação dessa Egrégia Câmara 
Municipal. 

Por outro lado, permanecemos à disposição de 
que se fizerem necessários. 

Atenciosas saudaç~ s, 

SERVIÇO D[ P;::OCEDIMENTOS lEGISLATlVOS 
Encaminhar às Comissões de· 

-~-------
-::--------
Em. K I 
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P. 92.374/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 7.231, DE 17 DE JUNHO DE 2.019 
Autoriza o Município a realizar parcelamento 
de precatório. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Município de Bauru fica autorizado a fonnalizar acordo para parcelamento do Precatório nº I 3/2.018 do 
Processo nº 0058281-l 1.2017.8.26.0500, infonnado no Oficio Requisitório nº 357/2.017, no Processo 
Judicial nº 0029354-03.2013.8.26.0071/0I, da 2" Vara da Fazenda Pública de Bauru, no valor homologado 
de R$ 29.649.014,93 (vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatorze reais e noventa e três 
centavos) . 

O valor atualizado até Maio de 2.019 é de R$ 32.977.622,86 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) e o seu pagamento ocorrerá da seguinte 
fonna: 

I - O valor correspondente a 20% (vinte por cento) do total do débito, ou seja, R$ 6.641.638,61 (seis 
milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) será 
pago no exercício de 2.019, após a entrada em vigor da lei autorizadora, assinatura e homologação 
judicial do acordo; 

II - O valor de R$ 26.335.984,25 (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta 
e quatro reais e vinte e cinco centavos) correspondente ao saldo remanescente do débito total após a 
dedução do pagamento da parcela do exercício de 2.019, será quitado em 03 (três) parcelas anuais e 
iguais de R$ 8.778.661,42 (oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um 
reais e quarenta e dois centavos) cada, com vencimentos previstos para 25/04/2.020, 25/04/2.021 e 
25/04/2.022. Esses valores sofrerão atualização monetária desde maio de 2.019 até a data do efetivo 
pagamento, pelos Índices da Tabela de Atualização Monetária aplicável nos cálculos judiciais 
relativos âs Fazendas Públicas, modulada em face da Lei Federal nº 11.960, de 29 de junho de 2.009 
e divulgada pela Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
ou aquela que vier a substituí-la. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 17 de junho de 2.019. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PROC. N2 '2. -:y'il / J '1· 

~âmamkio~ F LH 

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 

i:lelat~esente processo o Vereador: 

1. 

Em 2 0 de no v-c. rA ¼< 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi nte 

de 2019. 
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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. 

' . 
ERTOMEIRA 
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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. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

26 de novembro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Preside te 
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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..2,ade ~ de 2019. 

YA~~ENTO Ír~:~;:I 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~J 

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 rode 2019. 

ALEXSSAN 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO 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. 

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

É o nosso parecer. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Relator 

LUIZ C 
Membro 

Sala de Reuniões, em 
27 de novembro de 2019. 

Membro 

Membro 
LOQUETE 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Çentro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

1 • SÃO PAULO 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 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. 

Wk~il~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 
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AUTÓGRAFO Nº 7412 
De 03 de dezembro de 2019 

Altera o inciso I e caput do art. 2º da Lei Municipal nº 7.231, de 
17 de junho de 2.019, que autoriza o Município a realizar 
parcelamento de precatório. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DE8RETA: 

Ar!. 1° 

Ar!. 2° 

Ar!. 3° 

Altera o inciso I e caput do art. 2º da Lei Municipal nº 7.231, de 17 de junho de 2.019, 
que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 2º O valor atualizado até outubro de 2.019 é de R$ 34.207.148,74 (trinta e 
quatro milhões, duzentos e sete mil, cento e quarenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos) e seu pagamento ocorrerá da seguinte forma: 

1 - A primeira parcela será paga após a entrada em vigor da lei 
autorizadora, assinatura e homologação judicial do acordo, no valor 
de R$ 7.871.164,49 (sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, 
cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos);" (NR) 

Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal nº 7.231, de 17 de junho de 
2.019. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 03 de dezembro de 2019. 

J 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~"'-~ 
RONALDO rosÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~~~~ZfJ 

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 MAQUINAS 
EIRELLI PPP; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de recursos por meio 
de transferência no orçamento exercido 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.ZZl:TI:A.__ __ .,,. 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

LA 

1--.,,..;::,,.u..::~-...iPro!ocolo P /V\ 4 
"""'-...:::;,.;:::;,-JnO dia ili..EJ.J.:l 

DIEGO MATHEU5~~ KANASHfRO 
Chofe.do Servi de Proced- 1111voo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 489/19 
P. 167.857/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de dezembro de 2.019 . 

É o presente para enviarmos a Vossa ::E~xc~e:!llê~~~~~.!f!lll!!.l .!!nº:..7L:.·t;;29:!!8!L/1!..?9, que altera o inciso 1 
e caput do art. 2º da Lei Municipal nº 7.231, d e j autoriza o Município a realizar 
parcelamento de precatório. 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOAL 
p 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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P. 167.857/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.298, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Altera o inciso I e caput do art. 2' da Lei Municipal 
nº 7.231, de 17 de junho de 2.019, que autoriza o 
Município a realizar parcelamento de precatório. 

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 º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Altera o inciso I e caput do art. 2° da Lei Municipal nº 7.231, de 17 de junho de 2.019, que passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º O valor atualizado até outubro de 2.019 é de R$ 34.207.148,74 (trinta e quatro milhões, 
duzentos e sete mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e seu 
pagamento ocorrerá da seguinte forma: 

I - A primeira parcela será paga após a en em vigor da lei autorizadora, assinatura 
e homologação judicial do acordo, o vai de R$ 7.871.164,49 (sete milhões, 
oitocentos e setenta e um mil, e o e sesse ta e quatro reais e quarenta e nove 
centavos);" (NR) 

CL D 

EVERSOND 
SECRETÁRIO DE ECO 

ARCHI 
IA E FINANÇAS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação eej;D!O,Clumentaçíi'crdltt'<et]eitura, na mesma data. 

DANIL ALT RO 
AMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumpridas u exigências logais 
oncamlnha•se o presente processo 
ao Seniço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

Bauru ... Qré.,.JJf:;!_···J ... ~.f!-- D 1 

01,eto,la de ~••lslatlvo 




