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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 482/19 
P. 167.119/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de A.paio Legislativo 

O 2 ÓEÍ. 1019 

Bauru, 29 de novembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelê eia o Pro· o de Lei nº 124/19, que autoriza a 
suplementação de recursos através de transposição no cio de .019. 

Atenciosas saudações, 

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

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

A 't o 1 .,--.__ -~ 
em, _g__;--"'"'--1_Jg 
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P. 167.J19/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 124/19 
Autoriza a suplementação de 
recursos através de transposição 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. 1° Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento vigente do 
Município de Bauru, até o valor de R$ 17.875.225,47 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e cinco 
mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), da seguinte forma: 

1) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotação orçamentária 
128, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais); 

IT) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), dotação orçamentária 149, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

Ili) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré Escola), 
categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotação 
orçamentária 164 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 640.081,47 (seiscentos e 
quarenta mil, oitenta e wn reais e quarenta e sete centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré Escola), 
categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), dotação orçamentária 
185 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

V) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), 
categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação orçamentária 192 fonte de 
recursos 01.000.0000 no valor de R$ 5.612.489,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais); 

VI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 
205 fonte de recursos O 1.000.0000 no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

Vil) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), dotação 
orçamentária 226 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais); 

Vlll) Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), 
categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação orçamentária 229 fonte de 
recursos O 1.000.0000 no valor de R$ 3.807.455,00 (três milhões, oitocentos e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

IX) Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 230 fonte de 
recursos 01.000.0000 no valor de R$ 4.835.000,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco 
mil reais); 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 124/19 

Art.2° 

X) Dotação orçamentária 12.362.0005.2.022 (fransporte de Alunos - Ensino Médio), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 
296 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 190.200,00.(cento e noventa mil e duzentos 
reais); 

Os recursos necessários para atender o art I º decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentárias: 

I) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 116, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 49.954,88 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta e oito centavos); 

11) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária I I 7, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 42.271,63 (quarenta e dois mil, 
duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos); 

III) Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 119, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 956,76 (novecentos e 
cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.0IO (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria 
econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), 
dotação orçamentária 120, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 206.858,27 (duzentos 
e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos); 

V) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.0IO (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria 
econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - Intraorçamentário), dotação orçamentária 
121, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

VI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econom1ca 
3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 124, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

VII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36. 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 125, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Vlll) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39. 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 126, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

IX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 
127, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

X) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patronais), dotação orçamentária 130, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.195,23 (um mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos); 
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XI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil), dotação orçamentária 131, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 814.100,61 (oitocentos e quatorze mil, cem 
reais e sessenta e um centavos); 

XII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.90.94. (Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 132, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 13.196,69 (treze mil, cento e noventa e seis 
reais e sessenta e nove centavos); 

XIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.1.91.13. (Obrigações Patronais - Intraorçamentário), dotação orçamentária 133, 
fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 68.540,43 (sessenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta reais e quarenta e três centavos); 

XIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 
134, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 19.494,11 (dezenove mil, quatrocentos e 
noventa e quatro reais e onze centavos); 

XV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 137, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 843.907,25 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete 
reais e vinte e cinco centavos); 

XVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), dotação orçamentária 139, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 
140, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 118.794,43 (cento e dezenove mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e tres centavos); 

XVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 
141, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 3.439.406,09 (três milhões, quatrocentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos); 

XIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 145, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

XX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 147, fonte de recursos 
O 1.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

XXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria 
econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 
148, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 
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XXII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 152, fonte de 
recursos OI .000.0000, no valor de R$ 61.647,12 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e 
sete reais e doz.e centavos); 

XXIII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 153, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 53.413,87 (cinquenta e três 
mil, quatrocentos e trez.e reais e oitenta e sete centavos); 

XXIV) Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 155, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 2.224,30 (dois mil, 
duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos); 

XXV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), 
categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
Intraorçamentário), dotação orçamentária 156, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 206.858,21 (duz.entos e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um 
centavos); 

XXVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), 
categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - lntraorçamentário), dotação 
orçamentária 157, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XXVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 160, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

XXVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econom1ca 
3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 161, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XXIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econom1ca 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 162, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XXX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3. 1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do Servidor), dotação 
orçamentária 163, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

XXXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patrimoniais), dotação orçamentária 166, fonte 
de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 15.000,00 (quinz.e mil reais); 

XXXII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil), dotação 
orçamentária 167, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 25.182,64 (vinte e cinco 
mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); 

XXXlII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 170, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 73.801,92 (setenta e três 
mil, oitocentos e um reais e noventa e dois centavos); 
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XXXIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 173, fonte ., 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 955.470,08 (novecentos e cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e setenta reais e oito centavos); 

XXXV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), dotação 
orçamentária 175, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil); 

XXXVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 176, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 94.012,45 (noventa e 
quatro mil, doz.e reais e quarenta e cinco centavos); 

XXXVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 177, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 2.916.794,48 (dois 
milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 
centavos); 

XXXVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.40. (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação), 
dotação orçamentária 179, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 29.980,19 (vinte 
e nove mil, novecentos e oitenta reais e dezenove centavos); 

XXXIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 181, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 25.507,36 (vinte e cinco mii quinhentos e 
sete reais e trinta e seis centavos); 

XL) 

XLI) 

XLII) 

XLIII) 

XLIV) 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 183, fonte 
de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), 
categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 184, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0004. 1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 188, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), dotação orçamentária 
189, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 1.526.942, 76 (um milhão, quinhentos e 
vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 193, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 21.274,04 (vinte e um mil, duzentos e setenta e 
quatro reais e quatro centavos); 
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XL V) Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 194, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos); 

XL VI) Dotação orçamentária 12.361.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 196, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 4.549,05 (quatro mil, 
quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos); 

XLVII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), 
categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
Intraorçamentário), dotação orçamentária 197, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 207.483,94 (duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro 
centavos); 

XLVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), 
categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - Intraorçamentário), dotação 
orçamentária J 98, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XLIX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 201, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ J,00 (um real); 

L) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econom1ca 
3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 202, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

LI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econom1ca 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 203, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

LI!) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do 
Servidor), dotação orçamentária 204, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Lili) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 210 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
129.671,80 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos); 

LIV) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), doração 
orçamentária 214 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 934.479,60 (novecentos e 
trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos); 

LV) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), 
dotação orçamentária 216 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 8.540,23 (oito mil, 
quinhentos e quarenta reais e vinte e três centavos); 
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L VI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.0 I 8 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Física), dotação orçamentária 217 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 44.572,68 
( quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos); 

LVII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 218 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.870.099,04 (um milhão, oitocentos e setenta mil, noventa e nove reais e quatro centavos); 

LVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 222 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LIX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Jurídica - Intraorçamentário), dotação orçamentária 223 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 126.184,61 (cento e vinte e seis mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos); 

LX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 224 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais); 

LXI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 225 fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 

LXII) Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 227, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXIII) Dotação orçamentária 12.365.0004. 1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), 
categoria econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), dotação orçamentária 228, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.915.603,33 (um milhão, novecentos e quinze mil, 
seiscentos e três reais e trinta e três centavos); 

LXIV) Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria econômica 
3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 233, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXV) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar - Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 278, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 9.223,83 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e três 
centavos); 

LXVI) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar - Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 281, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 
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LXVII) Dotação orçamentária !2.306.0005.2.Q24 (Alimentação Escolar - Médio), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 282, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

LXVIII) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentação Escolar - Médio), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 285, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXIX) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 286, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

LXX) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.Q25 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 288, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXI) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 289, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 4.799,00 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais); 

LXXII) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 291, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXIII) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentação Escolar - E.IA), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 292, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

LXXIV) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentação Escolar - E.IA), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 295, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXV) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fnndamental-E.JA), categoria econômica 3. 1.90.94 (Indenizações e Restituições 
Trabalhistas), dotação orçamentária 299, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 
17.634,25 (dezessete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 

LXXVI) Dotação orçamentária 12.366.00032.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental-E.IA), categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações Patronais 
Intraorçamentário), dotação orçamentária 300, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 299.990,00 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais); 

LXXVII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental-E.IA), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 301, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXVIII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental-E.IA), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 302, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 
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Art. 3° 

LXXlX) 

LXXX) 

LXXXI) 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.0\6 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Creche), categoria econômica 3.1.90. 16 (Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil), dotação orçamentária 304, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 
50.995,00 (cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco mil reais); 

Dotação orçamentária !2.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Creche), categoria econômica 3.l.90.94 (Indenizações e Restituições 
Trabalhistas), dotação orçamentária 305, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
I0.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária \2.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Creche), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 308, fonte de recursos O l.000.0000, no valor de 
R$ l,00 (um real); 

LXXXII) Dotação orçamentária \2.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3. l.90.94 (Indenizações e Restituições 
Trabalhistas), dotação orçamentária 311, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
I0.000,00 (dez mil reais); 

LXXXIII) Dotação orçamentária !2.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações Patronais -
Intraorçamentário), dotação orçamentária 312, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais); 

LXXXIV) Dotação orçamentária !2.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 313, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXXV) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 314, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1,00 ( um real); 

LXXXVI) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Fundamental), categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações Patronais -
Intraorçamentário), dotação orçamentária 318, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

LXXXVII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 319, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXXVIII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 320, fonte de recursos 0l .000.0000, no valor de 
R$ 1,00 (um real). 

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 = 
29, novembro, 19 

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 sobre transposição de recursos no orçamento vigente para 
atender a Secretaria Municipal da Educação. 

Tal ajuste visa suprir o orçamento para atender as des s da Educação até o final do exercício de 
2.019 . 

Isto posto, acredito ter apresentado os escl cimentos d vidos, a fim de que todos possam ter 
plena compreensão do projeto ora apresentado. 

Atenciosas Sauda s, 

--··----·----·--··-------... -·--
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• ~\{) ~\l\ \\\~ . 

Emfil_de &. '1erY1~ de 2019. 
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Praça D. Pedro 11, 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 Re 

03 de di:>l7A.ml'i~"' 
IL-F,;;,r\-

• 
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~mara Lruuc~I ~eº aa)~ 
Praça D. Pedro li, 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. 

N 
Relator 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

03 de dezembro de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Pre idente 

LUIZ cJ~RIGUES BAR 
Membro 

ERTO MEIRA 
\ 
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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: 

Jlv_~~-

ENTO 

de 2019. 

Ps:~::.:.ção da Pauta no 
Diár;o o;tial de Bauru 
Dia e "t-J .Jl.,j J1. ás fls. 4 Ç, 

D'Oº""(''II' "" ~,--,e, '"""O ··•'-' ., J-\,0,'•,"+{]ct':;1,~ .. ,, 
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OF. EXE Nº 499/19 
P. 167.119/19 

/:~ :'.R'.~B 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

APROVADA 

Bauru, 09 de dezembro de 2.019. 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
MENSAGEMM O PROJETO D l, ~ io Legislativo 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

O 9 DEZ. 2019 

ENTRADA 
HoraloAV-/ (a) 19A...L-

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do artigo 152 do 
Regimento Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modificativa ao Projeto de Lei n" 124/19, que autoriza a 
suplementação de recursos através de transposição no orçamento Exercício de 2.019. 

Esta mensagem destina-se a alterar os incisos !, III, V e VIII, e incluir o inciso XI, todos do art. 1 ° 
do Projeto de Lei nº 124/19. 

Os incisos I, lll, V e VIII do art. 1 ° passam a ter a seguinte redação: 

Art. 1° (..) 

1- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico- Creche), 
categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), 
dotação orçamentária 128, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
2. 720.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil reais); 

(...) 

Ili- Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré 
Escola), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), dotação orçamentária 164 fonte de recursos O 1. 000. 0000 no valor de R$ 
2.640.081,47 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, oitenta e um reais e quarenta e 
sete centavos); 

(...) 

V - Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação 
orçamentária 192fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 2.572.489.00 (dois 
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais); 

(...) 

Vlll- Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis). dqtação 
orçamentária 229, fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 767.455.00 
(setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

Inclui no art. 1 ° o inciso XI com a seguinte redação: 
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Art. 1' (...) 

XI - Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria económica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal CM/), dotação orçamentária 205, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 4.640.000,00 (quatro milhões · entos e quarenta mil reais). 

A modificação no texto legal refe 
redução nas transposições para despesas de i 

Contando com a c 

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

plementação de despesas com pessoal e 

rotestos de estima e consideração. 

A 
DAI.. 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia -~ ~ 13 

--"'~:§:b~l]._j-:-,:L'7~---.. 
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~ma,a Lwuc~/1 de f.iaura 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo estava com prazo regimental para a 

Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, Relatora da Comissão 

de Economia, Finanças e Orçamento. Questionada pelo 

Presidente, a Vereadora Chiara Ranieri Bassetto exarou 

parecer pela normal tramitação do Projeto e da Mensagem 

Modificativa de folhas 17 e 18, sendo acompanhado pelos 

demais membros. Referida Mensagem Modificativa foi 

encaminhada à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

sendo nomeado Relator o Vereador Luiz Carlos Rodrigues 

Barbosa, que exarou parecer pela normal tramitação sendo 

acompanhado pelos demais membros. 

Colocado em discussão e votação, o presente projeto foi 

aprovado juntamente com a Mensagem Modificativa de 

folhas 17 e 18, 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 zembro de 201 

OSÉR 

residente 

GALLA 

Ate.ndido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 
aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 10 de dezembro de 2019. 

~ Qbll '. ~ 
RONALDO JosÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

llt\DIU 

-SÃO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Autoriza a suplementaçao de recursos através de 
transposição no orçamento Exercfcio de 2019. 

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

Art. 1° Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento 
vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 17.875.225,47 (dezessete milhões, 
oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), da seguinte forma: 

1) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 128, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 2. 720.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil reais); 

li) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material 
Permanente), dotaçllo orçamentária 149, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

Ili) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré 
Escola), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 164 fonte de recursos 01.000.0000 no 
valor de R$ 2.640.081,47 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, oitenta e um 
reais e quarenta e sete centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré 
Escola), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material 
Permanente), dotaçllo orçamentária 185 fonte de recursos 01.000.0000 no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

V) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), 
dotação orçamentária 192 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 
2.572.489,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e 
oitenta e nove reais); 

VI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 205 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

VII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material 
Permanente), dotaçllo orçamentária 226 fonte de recursos 01.000.0000 no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

VIII) Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), 
dotação orçamentária 229, fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 
767.455,00 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais); 

IX) Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 230 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 4.835.000,00 
(quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais); 
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Art. 2° 

X) Dotaçao orçamentária 12.362.0005.2.022 (Transporte de Alunos - Ensino 
Médio), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 296 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de 
R$ 190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos reais); 

XI) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e 
Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotaçao orçamentária 205, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 4.640.000,00 (quatro milhões, seiscentos e 
quarenta mil reais). 

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

1) Dotaçao orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena 
Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao 
orçamentária 116, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 49.954,88 
(quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos); 

li) Dotaçao orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena 
Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 117, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 42.271,63 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e 
três centavos); 

Ili) Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotaçao orçamentária 119, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 956, 76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis 
centavos); 

IV) Dotaçao orçamentária 12.3650003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), dotaçao orçamentária 120, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 206.858,27 (duzentos e seis mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos); 

V) Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições -
lntraorçamentário), dotaçao orçamentária 121, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

VI) Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.013 (Forrnaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao orçamentária 124, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

VII) Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.013 (Forrnaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 125, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

VIII) Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.013 (Forrnaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotaçao 
orçamentária 126, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

IX) Dotaçao orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Benefícios Previdenciários do 
Servidor), dotaçao orçamentária 127, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 1,00 (um real); 
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X) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patronais), dotação 
orçamentária 130, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.195,23 (um 
mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos); 

XI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 131, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 814.100,61 (oitocentos e quatorze mil, cem reais e sessenta e um 
centavos); 

XII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.94. (Indenizações e Restituições 
Trabalhistas), dotação orçamentária 132, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 13.196,69 (treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e 
nove centavos); 

XIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.91.13. (Obrigações Patronais -
lntraorçamentário), dotaçao orçamentária 133, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 68.540,43 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos); 

XIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 134, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 19.494,11 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e onze centavos); 

XV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 137, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 843.907,25 
(oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e vinte e cinco 
centavos); 

XVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com 
Locomoção), dotação orçamentária 139, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física), dotação orçamentária 140, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 118.794,43 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro 
reais e quarenta e três centavos); 

XVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 141, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 3.439.406,09 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e seis reais e nove centavos); 

XIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), 
dotação orçamentária 145, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1,00 (um real); 

XX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 147, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 



• 

• 

• 

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

XXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 148, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1,00 (um real); 

XXII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 152, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
61.647,12 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze 
centavos); 

XXIII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 153, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 53.413,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e 
treze reais e oitenta e sete centavos); 

XXIV) Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 155, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 2.224,30 (dois mil, duzentos e vinte e quatro 
reais e trinta centavos); 

X>N) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica - fntraorçamentário), dotação orçamentária 156, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 206.858,21 (duzentos e seis mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos); 

XXVf) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.01 O (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições -
lntraorçamentário), dotação orçamentária 157, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

X>NII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 160, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

X>NIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 161, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais); 

XXIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
dotação orçamentária 162, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais); 

XXX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Benefícios 
Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 163, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

XXXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patrimoniais), 
dotação orçamentária 166, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais); 
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XXXII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 167, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 25.182,64 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e 
sessenta e quatro centavos); 

XXXIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 170, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 73.801,92 (setenta e três mil, oitocentos e um reais e noventa 
e dois centavos); 

XXXIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 173, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
955.470,08 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta 
reais e oito centavos); 

XXXV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com 
Locomoção), dotação orçamentária 175, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil); 

XXXVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física), dotação orçamentária 176, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 94.012,45 (noventa e quatro mil, doze reais e quarenta e 
cinco centavos); 

XXXVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 177, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 2.916.794,48 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos); 

XXXVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.40. (Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação), dotação orçamentária 179, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 29.980, 19 (vinte e nove mil, novecentos e 
oitenta reais e dezenove centavos); 

XXXIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), 
dotação orçamentária 181, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
25.507,36 (vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos); 

XL) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), 
dotaçao orçamentária 183, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1,00 (um real); 

XLI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico -
Pré-Escola), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 184, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1,00 (um real); 

XLII) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotação orçamentária 188, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1,00 (um real); 
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XLIII) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.51. (Obras e 
Instalações), dotação orçamentária 189, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1.526.942,76 {um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

XLIV) Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 193, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
21.274,04 (vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro 
centavos); 

XLV) Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 194, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais e trinta e um centavos); 

XLVI) Dotação orçamentária 12.361.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 196, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 4.549,05 (quatro mil, quinhentos e quarenta e 
nove reais e cinco centavos); 

XLVII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 {Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), dotação orçamentária 197, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 207.483,94 (duzentos e sete mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos); 

XLVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93. {Indenizações e Restituições -
íntraorçamentário), dotação orçamentária 198, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XLIX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. {Material de Consumo), dotação orçamentária 201, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 {um real); 

L) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 {Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36. {Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 202, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 
{um mil reais); 

LI) Dotação orçamentária 12 361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. {Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
dotação orçamentária 203, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.000,00 {um mil reais); 

UI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Benefícios 
Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 204, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LIii) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 {Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 21 O fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 129.671,80 {cento e vinte e nove mil, seiscentos 
e setenta e um reais e oitenta centavos); 
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LIV) 

LV) 

LVI) 

Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de 
Consumo), dotaçao orçamentária 214 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 934.479,60 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e nove reais e sessenta centavos); 

Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e 
Despesas com Locomoçao), dotaçao orçamentária 216 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 8.540,23 (oito mil, quinhentos e quarenta reais 
e vinte e três centavos); 

Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Flsica), dotaçao orçamentária 217 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 44.572,68 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e sessenta e oito centavos); 

LVII) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotaçao orçamentária 218 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.870.099,04 (um milhao, oitocentos e setenta 
mil, noventa e nove reais e quatro centavos); 

LVIII) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotaçao orçamentária 222 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LIX) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), dotaçao orçamentária 223 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 126.184,61 (cento e vinte e 
seis mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos); 

LX) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de 
Consumo), dotaçao orçamentária 224 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

LXI) Dotaçao orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençao do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotaçao orçamentária 225 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

LXII) Dotaçao orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construçao e Ampliaçao de 
Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotaçao orçamentária 227, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LXIII) Dotaçao orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construçao e Ampliaçao de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), 
dotaçao orçamentária 228, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.915.603,33 (um milhão, novecentos e quinze mil, seiscentos e três reais e 
trinta e três centavos); 

LXIV) Dotaçao orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotaçao orçamentária 
233, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 
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LXV) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar -
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 278, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
9.223,83 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos); 

LXVI) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.93. {Indenizações e 
Restituições), dotação orçamentária 281, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LXVII) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentação Escolar - Médio), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 282, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais); 

LXV/11) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentação Escolar - Médio), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 285, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

LXIX) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 286, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais); 

LXX) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), 
dotação orçamentária 288, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1,00 (um real); 

LXXI) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 {Alimentação Escolar - Creche), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 289, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 4. 799,00 
(quatro mil, setecentos e noventa e nove reais); 

LXX/1) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 291, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

LXX/11) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentação Escolar - EJA), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 292, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais); 

LXXIV) Dotação orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentação Escolar - EJA), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 295, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

LXXV) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e 
Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 299, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 17.634,25 (dezessete mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos); 

LXXVI) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.1.91. 13 (Obrigações 
Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 300, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 299.990,00 (duzentos e noventa e 
nove mil, novecentos e noventa reais); 
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LXXVII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), dotação orçamentária 301, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXVIII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros -Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 302, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXIX) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.1.90.16 (Outras 
Despesas Variáveis - Pessoal Civil), dotação orçamentária 304, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 50.995,00 (cinquenta mil, 
novecentos e noventa e cinco mil reais); 

LXXX) 

LXXXI) 

LXXXII) 

LXXXIII) 

LXXXIV) 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.1.90.94 
(Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 305, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 308, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.1.90.94 
{Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 311, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.1.91.13 
(Obrigações Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 312, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 149.000,00 (cento e 
quarenta e nove mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutençao do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), dotação orçamentária 313, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXXV) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 314, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXXVI) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutençao do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.1.91.13 
{Obrigações Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 318, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais). 

LXXXVII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), dotação orçamentária 319, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 
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LXXXVIII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico 
- Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotaçao orçamentária 320, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real). 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 1 O de dezembro de 201 . 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Pr idente 

UES BARBOSA 

Membro 



PROC.N2__.,...._,.::=-+-.L..-..,_,,,._ 

• 
~mara ~c~I' de"'~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

F 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

• 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7421 
De 10 de dezembro de 2019 

Autoriza a suplementação de recursos através de 
transposição no orçamento Exercício de 2019. 

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

Art. 1° Fica autorizada a suplementação através de transposiçi'lo de recursos no Orçamento 
vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 17.875.225,47 (dezessete milhões, 
oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), da seguinte forma: 

1) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 128, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 2.720.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil reais); 

li) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), 
dotação orçamentária 149, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais); 

Ili) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré 
Escola), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 164 fonte de recursos 01.000.0000 no valor 
de R$ 2.640.081,47 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, oitenta e um reais e 
quarenta e sete centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré 
Escola), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), 
dotação orçamentária 185 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais); 

V) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação 
orçamentária 192 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 2.572.489,00 (dois 
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais); 

VI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 205 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais); 

VII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material 
Permanente), dotação orçamentária 226 fonte de recursos 01.000.0000 no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

VIII) Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades 
Escolares), categoria econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação 
orçamentária 229, fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 767.455,00 
(setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

IX) Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 230 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 4.835.000,00 
(quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais); 
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X) Dotação orçamentária 12.362.0005.2.022 (Transporte de Alunos - Ensino Médio), 
categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
dotação orçamentária 296 fonte de recursos 01.000.0000 no valor de R$ 
190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos reais); 

XI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino 
Fundamental), categoria econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil), dotação orçamentária 205, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 4.640.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil reais). 

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

1) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena 
Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 116, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 49.954,88 
(quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos); 

li) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimizaçao de Recursos de Pequena 
Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), dotaçao orçamentária 117, fonte de recursas 01.000.0000, na valor de 
R$ 42.271,63 (quarenta e dais mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e três 
centavos); 

Ili) Datação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 119, fonte de recursos 01.000.0000, na 
valar de R$ 956, 76 (novecentas e cinquenta e seis reais e setenta e seis 
centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhas), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica - lntraarçamentária), dotação orçamentária 120, fonte de recursas 
01.000.0000, no valor de R$ 206.858,27 (duzentos e seis mil, oitocentas e 
cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos); 

V) Datação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhas), categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições -
lntraarçamentário), datação orçamentária 121, fonte de recursas 01.000.0000, no 
valar de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

VI) Datação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consuma), datação orçamentária 124, fonte de 
recursas 01.000.0000, na valar de R$ 1,00 (um real); 

VII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Flsica), datação 
orçamentária 125, fonte de recursas 01.000.0000, na valar de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 

VIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica), dataçaa 
orçamentária 126, fonte de recursos 01.000.0000, na valar de R$ 1.000,00 (um mil 
reais); 

IX) Datação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensina Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.05. (Outras Benefícios Previdenciárias do 
Servidor), dotação orçamentária 127, fonte de recursas 01.000.0000, na valar de 
R$ 1,00 (um real); 
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X) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patronais), dotação 
orçamentária 130, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.195,23 (um mil, 
cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos); 

XI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil), dotaçao orçamentária 131, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
814.100,61 (oitocentos e quatorze mil, cem reais e sessenta e um centavos); 

XII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.90.94. (Indenizações e Restituições 
Trabalhistas), dotação orçamentária 132, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 13.196,69 (treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove 
centavos); 

XIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.1.91.13. (Obrigações Patronais 
lntraorçamentário), dotaçao orçamentária 133, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 68.540,43 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos); 

XIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 134, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 19.494, 11 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze 
centavos); 

XV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 137, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 843.907,25 
(oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e vinte e cinco 
centavos); 

XVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com 
Locomoção), dotação orçamentária 139, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

XVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física), dotação orçamentária 140, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 118.794,43 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e três centavos); 

XVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentaria 141, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 3.439.406,09 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e 
seis reais e nove centavos); 

XIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 145, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); ~ 

XX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutençao do Ensino Básico -
Creche), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotaçao 
orçamentária 147, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

\ 
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XXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico • 
Creche), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros• Pessoa 
Jurídica), dotação orçamentária 148, fonte de recursos 01.000.0000, no vaíor de 
R$ 1,00 (um real); 

XXII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 152, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
61.647, 12 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze 
centavos); 

XXII!) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros 
• Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 153, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 53.413,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e treze reais e 
oitenta e sete centavos); 

XXIV) Dotação orçamentária 12.365.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 155, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 2.224,30 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta 
centavos); 

XXV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Gaíhos), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros • 
Pessoa Jurídica • lntraorçamentário), dotação orçamentária 156, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 206.858,21 (duzentos e seis mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos); 

XXVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições • 
lntraorçamentário), dotação orçamentária 157, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XXVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 160, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um reaí); 

XXVIII) 

XXíX) 

XXX) 

XXXI) 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 161, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 162, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico. Pré
Escola), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Benefícios Previdenciários do 
Servidor), dotação orçamentária 163, fonte de recursos 01.000.0000, no valor 
de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico. Pré
Escola), categoria econômica 3.1.90.13. (Obrigações Patrimoniais), dotação 
orçamentária 166, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); 
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XXXII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis - Pessoal 
Civil), dotação orçamentária 167, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
25.182,64 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavos); 

XXXIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 170, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 73.801,92 (setenta e três mil, oitocentos e um reais e noventa e 
dois centavos); 

XXXIV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 173, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 955.470,08 
(novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oito 
centavos); 

XXXV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com 
Locomoção), dotação orçamentária 175, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil); 

XXXVI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física), dotação orçamentária 176, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 94.012,45 (noventa e quatro mil, doze reais e quarenta e cinco 
centavos); 

XXXVII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 177, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 2.916.794,48 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, 
setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos); 

XXXVIII) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.40. (Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação), dotação orçamentária 179, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 29.980, 19 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e dezenove 
centavos); 

XXXIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 181, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 25.507,36 
(vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos); 

XL) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação 
orçamentária 183, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

XLI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré
Escola), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 184, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 
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XLII) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construçao e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotação orçamentária 188, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

XLIII) Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construçao e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econõmica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), 
dotação orçamentária 189, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.526.942, 76 (um milhi!o, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e setenta e seis centavos); 

XLIV) Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 193, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
21.274,04 (vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro 
centavos); 

XL V) Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de 
Pequena Monta), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 194, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e 
um centavos); 

XLVI) Dotação orçamentária 12.361.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de 
Informações), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 196, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 4.549,05 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco 
centavos); 

XLVII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econõmica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica - lntraorçamentário), dotação orçamentária 197, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 207.483,94 (duzentos e sete mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos); 

XLVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de 
Galhos), categoria econômica 3.3.91.93. (Indenizações e Restituições -
lntraorçamentário), dotação orçamentária 198, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

XLIX) 

L) 

LI) 

LII) 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formaçao Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 201, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econõmica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação 
orçamentária 202, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação 
orçamentária 203, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.1.90.05. (Outros Benefícios 
Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 204'!.-mAl!e-.a.e_ 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 
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LIii) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 210 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 129.671,80 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e 
setenta e um reais e oitenta centavos); 

LIV) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), 
dotação orçamentária 214 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
934.479,60 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove 
reais e sessenta centavos); 

LV) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas 
com Locomoção), dotação orçamentária 216 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 8.540,23 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e três 
centavos); 

LVI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Física), dotação orçamentária 217 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 44.572,68 (quarenta e quatro mil, quinhentos e 
setenta e dois reais e sessenta e oito centavos); 

LVII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 218 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.870.099,04 (um milhão, oitocentos e setenta mil, 
noventa e nove reais e quatro centavos); 

LVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotação orçamentária 222 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LIX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica - fntraorçamenlário), dotação orçamentária 223 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 126.184,61 (cento e vinte e seis 
mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos); 

LX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), 
dotaçao orçamentária 224 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 

LXI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental), categoria econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de 
Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 225 fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mif reais); 

LXII) Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de 
Unidades Escolares), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e 
Restituições), dotação orçamentária 227, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 
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LXIII) Dotaçao orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construçao e Ampliaçilo de 
Unidades Escolares), categoria econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), 
dotação orçamentária 228, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.915.603,33 (um milhêo, novecentos e quinze mil, seiscentos e três reais e 
trinta e três centavos); 

LXIV) Dotaçao orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotaçao orçamentária 233, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXV) Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentaçao Escolar 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao 
orçamentária 278, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 9.223,83 
(nove mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos); 

LXVI) 

LXVII) 

LXVIII) 

LXIX) 

LXX) 

LXXI) 

LXXII) 

LXXIII) 

LXXIV) 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentaçao Escolar 
Fundamental), categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), 
dotaçao orçamentária 281, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentaçao Escolar - Médio), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao orçamentária 
282, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentaçao Escolar - Médio), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotaçao 
orçamentária 285, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao orçamentária 
286, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação 
orçamentária 288, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentaçao Escolar - Creche), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao orçamentária 
289, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 4.799,00 (quatro mil, 
setecentos e noventa e nove reais); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotaçao 
orçamentária 291, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentaçao Escolar - EJA), 
categoria econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotaçao orçamentária 
292, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Dotaçao orçamentária 12.306.0005.2.027 (Alimentaçao Escolar - EJA), 
categoria econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotaçao 
orçamentária 295, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um 
real); 
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LXXV) 

LXXVI) 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e 
Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 299, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 17.634,25 (dezessete mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos); 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações 
Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 300, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 299.990,00 (duzentos e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa reais); 

LXXVII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), dotação orçamentária 301, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXVIII) Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Fundamental-EJA), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros -Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 302, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXIX) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.1.90.16 (Outras 
Despesas Variáveis - Pessoal Civil), dotação orçamentária 304, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 50.995,00 (cinquenta mil, novecentos 
e noventa e cinco mil reais); 

LXXX) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e 
Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 305, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

LXXXI) 

LXXXII) 

LXXXIII) 

LXXXIV) 

LXXXV) 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Creche), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 308, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações 
e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 311, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações 
Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 312, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), dotação orçamentária 313, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 314, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um re 
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Art. 3° 

LXXXVI) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.1.91.13 
(Obrigações Patronais - lntraorçamentário), dotação orçamentária 318, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

LXXXVII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), dotação orçamentária 319, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1,00 (um real); 

LXXXVIII) Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico -
Ensino Especial - Fundamental), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 320, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real) . 

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. 

~~~-~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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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 classmcar 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 Exercício de 2019; 

de autoria deste Legislativo, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clinicas e 
laboratórios privados localizados no Município 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 exercício de 2017, 
responsável Clodoaldo Armando Gazzetta. 

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

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

ETTA 
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Senhor Presidente, 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 10 de dezembro de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N" 7.306, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Autoriza a suplementaçao de recursos através de 
transposição 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: 

Artlº 

Art2" 

Fica autorizada a suplementação através de transposição de recursos no Orçamento vigente do Município de Bauru, até o valor 
de R$ 17.875225,47 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), da seguinte fonna: 

I) 

li) 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.1 l. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotação orçamentária 128, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 2.720.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
4.4.90.52. (Equipamentos e Material Pennanente), dotação orçamentária 149, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)~ 

Ili) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré Escola), categoria econômica 
3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotação orçamentária 164 fonte de recursos 
01.000.0000 no valor de R$ 2.640.081,47 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, oitenta e um reais e 
quarenta e sete centavos)~ 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré Escola), categoria econômica 
4.4.90.52. (Equipamentos e Material Pennanente), dotação orçamentária 185 fonte de recursos 01.000.0000 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

V) Dotação orçamentária 12.365.0004. 1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação orçamentária 192 fonte de recursos 01.000.0000 no 
valor de R$ 2.572.489,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais); 

VI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 205 fonte de recursos 01.000.0000 no 
valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

VID Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 4.4.90.52. (Equipamentos e Material Pennanente), dotação orçamentária 226 fonte de recursos 
01.000.0000 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

VIII) Dotação orçamentária 12.361.0004. 1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.61. (Aquisição de Imóveis), dotação orçamentária 229, fonte de recursos 01.000.0000 no 
valor de R$ 767.455,00 (setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais); 

IX) Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 230 fonte de recursos O 1.000.0000 no valor de 
R$ 4.835.000,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais); 

X) Dotação orçamentária 12.362.00052.022 (Transporte de Alunos - Ensino Médio), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 296 fonte de recursos 
01.000.0000 no valor de R$ 190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos reais); 

XI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutençac> do Ensino Básico- Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.1.90.11. (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), dotação orçamentária 205, fonte de 
recursos 01.000.0000, no va1or de R$ 4.640.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil reais). 

Os recursos necessários para atender o art l" decorrem de anulação parcial nas dotações orçamentárias: 

1) 

II) 

Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Conswno), dotação orçamentária 116, funte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
49.954,88 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica), dotação orçamentária 11 
01.000.0000, no valor de R$ 42.271,63 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e um r 
centavos); 
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nn Dotação orçamentária 12.365.0002.2.01 l (Publicidade e Transparência de Infonnações), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 119, fonte de recursos 
01.000.0000, no va1or de R$ 956, 76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos); 

IV) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), dotação orçamentária 120, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 206.858,27 (durentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito 
reais e vinte e sete centavos); 

V) 

VI) 

VII) 

VIII) 

IX) 

X) 

XI) 

XII) 

XIII) 

XIV) 

XV) 

XVI) 

XVII) 

XVIII) 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - Intraorçamentário), dotação orçamentária 121, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (wn mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Conrinuada), categoria econômica 3.3.90.30. (Material 
de Consumo), dotação orçamentária 124, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Conrinuada), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 125, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.00032.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 126, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.000,00 (wn mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do Servidl)r), dotação orçamentária 127, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (wn real); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Jvlanutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.13. (Obrigações Patronais), dotação orçamentária 130, funte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1.195,23 (um mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.16. (Outras Despesas Variâveis - Pessoal Civil), dotação orçamentária 131, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 814.100,61 (oitocentos e quatorze mil, cem reais e sessenta e um centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.90.94. (Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 132, fonte de recursos 
OI .000.0000, no valor de R$ 13.1%,69 (trez.e mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.1.91.13. (Obrigações Patronais - Intraorçamentário), dotação orçamentária 133, fonte de recursÔs 
01.000.0000, no valor de R$ 68.540,43 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e três 
centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 134, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 19.494,11 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.3.9030. (MateriaJ de Consumo), dotação orçamentária 137, fonte de recursos 01.000.0000, no vaJor de R$ 
843.907,25 (oitocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), dotação orçamentária 139, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.3.9036. (Outros Seiviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 140, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 118.794,43 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta 
e três centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), cate ·a econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 141, fo de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 3.439.406,09 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, qu!tfo<entos e seis 
reais e nove centavos); 
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XIX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
3.3.90.93. (Indeni7llÇÕes e Restituições), dotação orçamentária 145, fonte de recursos 01.000.0000, no vaJor de 
R$1,00 (um real); 

XX) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico • Creche), categoria econômica 
4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 14 7, fonte de recursos 01.000.0000, no vaJor de R$ 

1,00 (um real); 

XXI) Dotação orçamentária 12.365.0003.2.014 (Manutenção do Ensino Básico - Creche), categoria econômica 
4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 148, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ l,00 (um real); 

XXII) Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 152, fonte de recursos 01.000.0000, no vaJor de R$ 
61.64 7, 12 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos t 

XXII!) 

XXIV) 

XXV) 

XXVI) 

XXVll) 

XXVIII) 

XXIX) 

XXX) 

XXXI) 

xxxin 

XXXl!Q 

XXXIV) 

Dotação orçamentária 12.365.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Seiviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 153, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 53.413,87 (cinquenta e três mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete 
centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0002.2.0l 1 (Publicidade e Transparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Seiviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 155, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 2.224,30 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.0IO (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.9139. (Outros Seiviços de Terceiros - Pessoa Juridica - Intraorçamentário), dotação orçamentária 156, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 206.858,21 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito 
reais e vinte e um centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - lntraorçamentário), dotação orçamentária 157, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30. (Material 
de Consumo), dotação orçamentária 160, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária !2.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.36. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 161, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 162, fonte de recursos 01.000.0000, no vaJor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.00032.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 163, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (wn real); 

Dotação orçamentária 12.365.00032.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.1.90.13. (Obrigações Patrimoniais), dotação orçamentária 166, fonte de recursos 01 .000.0000, no vaJor de 
R$ 15.000,00 (quinz.e mil reais); 

Dotação orçamentária 12.365.00032.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.1.90.16. (Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil), dotação orçamentária 167, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 25.182,64 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavost 

Dotação orçamentária 12.365.00032.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jwidica), dotação orçamentária 170, fonte de recursos 
01.000.0000, no vaJorde R$ 73.801,92 (setenta e três mil. oitocentos e wn reais e n venta e dois centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.00032.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-
3.3.90.30. (MateriaJ de Consumo), dotação orçamentária 173, fonte de recursos 
955.470,08 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oi 

cola), categoria econômica 
.000.0000, no valor de R$ 
ntavos); 
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Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), dotação orçamentária 175, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 176, fonte de recursos 
OI .000.0000, no valor de R$ 94.012,45 (noventa e quatro mil, doze reais e quarenta e cinco centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Manutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 177, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 2.916.794,48 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e quarenta e oito centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Mw1Utenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.40. (Serviços de Tecnologia da Infonnação e Comunicação), dotação orçamentária 179, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 29.980,19 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e dezenove 
centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Mwmtenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 181, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 25.507,36 (vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Mwiutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 183, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0003.2.015 (Mwiutenção do Ensino Básico - Pré-Escola), categoria econômica 
4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 184, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor deR$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.l.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indeniz.ações e Restituições), dotação orçamentária 188, fonte de recursos O 1.000.0000, 
no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.l.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), dotação orçamentária 189, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1.526.942, 76 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e 
setenta e seis centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Conswno), dotação orçamentária 193, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 
21.274,04 (vinte e wn mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 194, fonte de recursos 
O 1.000.0000, no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0002.2.0l 1 (Publicidade e TrW1Sparência de Informações), categoria econômica 
3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 196, fonte de recursos 
O 1.000.0000, no valor de R$ 4.549,05 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.0IO (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.9139. (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), dotação orçamentária 197, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 207.483,94 (duzentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e três 
reais e noventa e quatro centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.010 (Contrato de Poda e Limpeza de Galhos), categoria econômica 
3.3.91.93. (Indenizações e Restituições - Intraorçamentário), dotaçao orçamentária 198, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ l.000,00 (wn mil reais); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.30. (Material 
de Consumo), dotação orçwnentária 201, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um rea1); 

Dotação orçamentária 12.361.00032.013 (Fonnação Continuada), categoria econômica .90.36. (Outros 
Seiviços de Terceiros - Pessoa Física), dotação orçamentária 202, fonte de recursos 01.0 . 000, no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais); 
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LI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.013 (Formação Continuada), categoria econômica 3.3.90.39. (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 203, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de 
R$ 1.000,00 (wn mil reais); 

LII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.1.90.05. (Outros Beneficias Previdenciários do Servidor), dotação orçamentária 204, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (wn real); 

LIII) Dotação orçamentária 12.361.00032.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.50.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 210 fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 129.671,80 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e 
oitenta centavos); 

LIV) 

LV) 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 214 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 934.479,60 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta 
centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Bãs:ico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.33. (Passagens e Despesas com Locomoção), dotação orçamentária 216 fonte de recursos 
OI .000.0000, no valor de R$ 8.540,23 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e três centavos); 

LVI) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.36. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física), dotação orçamentária 217 fonte de 
recursos 01.000.0000, no vaJor de R$ 44.572,68 (quarenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
sessenta e oito centavos); 

LVID Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 218 fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.870.099,04 (um milhão, oitocentos e setenta mil, noventa e nove reais 
e quatro centavos); 

LVIII) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino FwidamentaI), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 222 fonte de recursos 01.000.0000, 
nova1or de R$ l,OO (um real); 

LIX) Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 3.3.91.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), dotação 
orçamentária 223 fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 126.184,61 (cento e vinte e seis mil cento e 
oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos); 

LX) 

LXI) 

LXII) 

LXIII) 

LXIV) 

LXV) 

Lxvn 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Bãs:ico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 4.4.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 224 fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

Dotação orçamentária 12.361.0003.2.018 (Manutenção do Ensino Bãs:ico - Ensino Fundamental), categoria 
econômica 4.4.90.39. (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurldica), dotação orçamentária 225 fonte de 
recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

Dotação orçamentária 12.361.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 227, fonte de recursos 01.000.0000, 
no valor deR$ 1,00 (wn real); 

Dotação orçamentária 12.365.0004.1.004 (Construção e Ampliação de Unidades Escolares), categoria 
econômica 4.4.90.51. (Obras e Instalações), dotação orçamentária 228, fonte de recursos 01.000.0000, no 
valor de R$ 1.915.603,33 (um milhão, novecentos e quinze mil, seiscentos e três reais e trinta e três centavos); 

Dotação orçamentária 12.361.0005.2.021 (Transporte de Alunos), categoria econômica 3.3.90.93. 
(Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 233, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar - Fundamental), categoria econômica 
3.3.90.30. (Material de Consumo), dotação orçamentária 278, fonte de recursos O 1.000.0000, no valor de R$ 
9.223,83 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.023 (Alimentação Escolar - Fundam 
3.3.90.93. (Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 281, fonte de recu 
R$ 1,00 (um real); 

), categoria econômica 
O't.000.0000, no valor de 
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Dotação orçamentária 12.306.0005.2.024 (AJimentação Escolar - Médio), categoria econômica 3.3.90.30. 
~ai de Consumo), dotação orçamentária 282, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ I0.000,00 
( dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.024 (Alimentação Escolar - Médio), categoria econômica 3.3.90.93. 
{Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 285, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.025 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.30. 
(Material de Consumo), dotação orçamentária 286, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 5.000,00 
( cinco mil reais); 

Dotação orçamentária 12.306.00052.025 (Alimentação Escolar - Pré-Escola), categoria econômica 3.3.90.93. 
(Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 288, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), categoria econômica 3.3.90.30. 
(MateriaJ de Consumo), dotação orçamentária 289, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 4.799,00 
(quatro mil, setecentos e noventa e nove reais); 

Dotação orçamentária 12.306.0005.2.026 (Alimentação Escolar - Creche), categoria econômica 3.3.90.93. 
(Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 291, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotação orçamentária 12.306.00052.027 (Alimentação Escolar - FJA), categoria econômica 3.3.90.30. 
(Material de Consumo), dotação orçamentária 292, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1.000,00 
(wn mil reais); 

Dotação orçamentária 12.306.00052.027 (Alimentação Escolar - EJA), categoria econômica 3.3.90.93. 
(Indenizações e Restituições), dotação orçamentária 295, fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 
(um real); 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental-FJA), 
categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 299, fonte de 
recursos Ol.000.0000, no valor de R$ 17.634,25 (dezessete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e 
cinco centavos); 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental-EJA), 
categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações Patronais - Intraorçamentário), dotação orçamentária 300, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 299.990,00 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais); 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fnndarnental-EJA), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), dotação orçamentária 301, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ l,OO (um real); 

Dotação orçamentária 12.366.0003.2.020 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Fundamental-FJA), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 302, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Creche), 
categoria econômica 3.1.90.16 (Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil), dotação orçamentária 304, fonte 
de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 50.995,00 (cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Creche), 
categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 305, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.016 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Creche), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Setviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 308, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.1.90.94 (Indenizações e Restituições Trabalhistas), dotação orçamentária 311, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - E 
categoria econômica 3.1.91.13 (Obrigações Patronais - Intraorçamentário), dota 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil r 

· o Especial - Pré-Escola), 
rçamentária 312, fonte de 
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Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), dotação orçamentária 313, fonte de recursos 
01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.017 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Pré-Escola), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 314, 
fonte de recursos 01.000.0000, no valor de R$ 1,00 (um real); 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manutenção do Ensino Básico - Ensino Especial - Fundamental), 
categoria econômica 3.1.91. 13 (Obrigações Patronais - Intraorçamentário), dotação orçamentária 318, fonte de 
recursos 01.000.0000, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

Dotação orçamentária 12.367.0003.2.019 (Manuren 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de swno), 
01.000.0000, no valor de R$$JJI l!Jl.flfflT're!II):-~, 

e 

e 

EVERSON D CHI 
SECRETÁRIO DE ECON IA E FINANÇAS 

ino Básico - Ensino Especial - Fundamental), 
tação orçamentária 319, fonte de recursos 

ino Bâsico - Ensino EspeciaJ - Fundamental) • 
- Pessoa Jurídica), dotação orçamentária 320, 

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