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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N" 497/19 
P. 171.068/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de B,iuru 
Diretoria de C\poio Legislativo 

O 9 DEZ. 2019 

ENTRA[() 
Hora C '.ia)m (a) ' 

V 

Bauru, 06 de dezembro de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vo~ss!.'.\ªP~~>ia..Q.._!;_m~L!!!deLl,Le&il...!!n":...tl2~5iL/ll_29, que cria o Fundo 
Especial para edificação da nova sede da Câmar mcipal d 

Atenciosas saudaçõ , . 

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

Anexos: Cópias dasjls. 07/18 do processo administrativo. 
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P. 171.068/19 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 125/19 
Cria o Fundo Especial para 
edificação da nova sede da Câmara 
Municipal de Bauru/SP. 

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

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Fica criado, junto a Câmara Municipal, o Fundo Especial, para edificação da nova sede da Câmara 
Municipal de Bauru, a titulo de despesa de capital, proveniente dos recursos orçamentários 
próprios. 

O Fundo Especial que trata o art. 1°, deverá prover recursos para a construç~o de prédio para 
instalação da nova sede da Câmara Municipal de Bauru e seu aparelhamento. 

Os recursos a que se refere o artigo anterior, provém da economia das transferências financeiras, 
denominados duodécimos, como também, dos rendimentos de suas aplicações financeiras próprias, 
a serem devolvidos ao Poder Executivo. 

O valor auferido na constituição do Fundo Especial, conforme descrito no art. 3°, serão submetidos 
aos limites estabelecidos ao Poder Legislativo, conforme art. 29-A da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Os recursos do Fundo especial somente poderão ser utilizados para as despesas inerentes aos 
gastos previstos no art. 2°. 

Art. 5º 

Art. 6° 

Art. 7º 

Art. 8° 

O Fundo Especial terá vigência até o término da edificação da nova sede da Câmara Municipal de 
Bauru, em caso de sobras serão liberadas ao Poder Executivo. 

Em atendimento ao § 1 ° do art. 167 da Constituição Federal, os investimentos atribuídos ao Fundo 
Especial, serão compatíveis ao Plano Plurianual - PPA, e da Lei das Diretrizes Orçamentárias -
LDO vigentes. 

Submete-se o Fundo Especial a legislação vigente, especialmente as Leis Federais nº 4.320, de 17 
de março de 1.964, nº 8.666, de21 de junho de 1.993 e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de2.000. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS = 
06, dezembro, 19 

Temos a honra de encaminhar, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para 
apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, Projeto de Lei apresentado por essa Casa de Leis, 
que dispõe sobre a criação do Fundo Especial, para edificação da nova sede da Câmara Municipal de Bauru, a título 
de despesa de capital, proveniente dos recursos orçamentários próprios . 

O prédio em que está sediado a Câmara Municipal de Bauru não mais comporta suas atividades 
nem dispõe de condições para atender de maneira satisfatória os cidadãos e cidadãs que buscam interlocução junto 
ao Poder Legislativo, por meio de seus representantes. 

As galerias do Plenário não acomodam munícipes e representantes da sociedade interessados em 
acompanhar o debate público, em Sessões Ordinárias e Extraordinárias ou Audiências Públicas de livre acesso a 
toda a comunidade, especialmente aquelas em que estão pautados projetos ou assuntos de amplo interesse social. 

O número de audiências tem crescido ano a ano, com recorde registrado no ano corrente. 
Consolidando-se como a Casa do Povo, a Câmara, inclusive, não sedia apenas as audiências convocadas por 
iniciativa de seus parlamentares, mas também, com regularidade, recebe discussões promovidas pelo Poder 
Executivo Municipal - que não dispõe de espaço adequado para este tipo de evento. 

A Casa não dispõe também de salas de reuniões em número suficiente para acolher encontros, 
muitas vezes realizadas simultaneamente pelas comissões permanentes do Legislativo, que também são abertas à 
sociedade, discutindo projetos e assuntos relacionados a suas temáticas de atuação. 

O prédio não conta ainda com estrutura de banheiros adequada para o atendimento à população 
que frequenta suas dependências. Além disso, os servidores da Câmara aglomeram-se em pequenas divisões, em '-9 condições diversas do que se recomenda para o bom andamento dos trabalhos. 

Registra-se, por fim, que os gabinetes dos vereadores não comportam adequadamente as atividades 
dos parlamentares e de seus 02 (dois) assessores, muito menos munícipes que os procuram para atendimentos e 
apresentação de demandas de interesse público. 

Por essa razão, o presente Projeto de Lei propõe a criação de um fundo que busca viabilizar a 
construção de urna nova sede para a Câmara Municipal de Bauru, para a qual já existe área disponível. 

A razoabilidade da proposta se encontra na precariedade da estrutura do prédio atual. Trata-se de 
edificio com mais de cinco décadas, que não passou por nenhuma modernização, possuindo instalações elétricas e 
hidráulicas ultrapassadas, provocando danos e gerando custos constantes de manutenção. Ao colocá-los na ponta do 
lápis, estes gastos, seguramente, configuram desperdício. 

Os investimentos para o empreendimento não ensejaram em aportes extraordinários do Poder 
Executivo, pois dependem exclusivamente boa administração dos recursos já repassados, que, ano a ano, têm sido 
devolvidos à Prefeitura. 

Todo o dinheiro necessário para a obra, portanto, será proveniente de urna gestão enxuta, 
proporcionando economias que venham satisfazer este objetivo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Como o Poder Legislativo não tem a prerrogativa de utilização de sobras de recursos dos 
duodécimos, faz-se necessário o Poder Executivo, detentor do recurso, através de um Projeto de Lei, dar 
direcionamento a estas sobras, resultantes dos esforços de gestão administrativa. 

Cabe ressaltar ainda, da necessidade de constituição de Fundo, tendo em vista, que o valor 
necessário para sua edificação e aparelhamento, será necessário por mais de um exercício até a sua conclusão. 

Assim, os saldos existentes no final de cada exercício, ficam disponíveis para os próximos 
vinculados ao Fundo que se destina. E, por fim, os repasses da Prefeitura à Câmara Municipal de Bauru totalizam 
cerca de um quarto ou 25% do montante autorizado pela legislação, quer seja, dos 6% possíveis da Receita Corrente 
Liquida do município, a Câmara utiliza apenas 1,5%. 

Com esta exposição esperamos ter oferecido aos Senhores Vereadores todas as informações de que 
necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta ora s tida à apreciação dessa Egrégia Câmara 
Municipal. 

Por outro lado, permanecemos à disposiç a quaisquer esclarecimentos adicionais 
que se fizerem necessários . 
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versão consolidada, com alterações até o dia 17/03/2017 

LEI Nº 13.087 DE 16 DE JANEIRO DE 2009. 
(Revogada pelas Leis n• ™1Q/2016 e n• .1áQH/2017) 

"INSTITUI O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CURITIBA - FEC:' 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

[ A.t. :1:1 ] Flea instituJdo e Funete Es13eeial da Cflmara Muniei13al de CuFiâBa FEC, Efl=le teFA per 09:ietive a 

Fealiza§ãe de despesas eeFrentes e de eapital, eem reeurses das eeenomias reeeBidas de repasse da 
interferêneia finaneeiFa e de 1:1uaisq1:1er e1;1tras reeeitas q1;1e legalA1cnte IAe pessaFA ser ineerper:aElas. 

[ Art. 1• 1 Fica instituldo o Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, que tem por objetivo a 

realização de despesas de capital, com recursos das economias recebidas do repasse da interferência 

financeira. (Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

[ ~ I O Fundo Es13eeial da Câmara Municipal de CuAâl:Ja FEC, tem f30F finalidade assegurar ree1:1FS0s 

paFa a eMpansão e e apeffeiçeamente das atividades elesen-.ieh•idas ne âmBite de Pe8er l:egislati•1•e 

M1:miei13al, em es13eeial para as seguintes: 
1 0EJUisição, eeAstrueãe, ampllaeão, adaptaeão, referma de materiais e eEJui13ameAtes, eFR iFRéveis 
desâAaeles a Câmara M1:1nieipal Se C1:1ritiba, iAelusive EJUC pFoporeioACFA eoAdiçães de aeessibilielaefe às 
pessoas idesas e poRadoras de necessidades espeeiais, 
li BEJHislção ele CEJUl13amentos e material 13ermanente, 
Ili implementa§:ão Ses seFYi§:85 ele inf.eFmátiea, 
IV elaboFaeãe e enec1:1eãe efe pFegFOmas e pFejetos de at1:1aeão para implementar sua 13elítiea 
insâtueional, 
V despesas Se e1:1steie, elEeeta eem eneárges de pesseal, em pereent1:1al da receita de F1:1nde a ser 
defiaide pele Ceaselhe 6es1e,, 
'.'I despesas relalivas ae deseaveMmeale de p,eg,amas de ~salidade e pF08sli•,idade; 

\'li despesas relati1,•as a tFeiAameAte, aperfeieoameAte, eapaeitaeãe e et1:1alif:ieaeãe pref:issienal dos 
sePtidores e~ves da camara Munieipal de Guritiba ou de servielores efeti•,•os ele otttres éi=gães à 

disposição da Câmara Municipal efe Cttriâl3a. 
§ l:P Não serão admitieles, 13er eonte de Ftindo Es13eeial ela Câmara Municipal ele Ctiritiba FEC, 
pagameales de g,alifiea~ães e eaea,ges eem essleie de pesseal. 

§ 22 Os bens adetuirides eem rec1:1FSes Se Fundo Es(;lecial da Câmara Municipal ele CHFitiba FEC, serão 
ineerperaeles ao patrlmênie Sa Câmara Munieipal ele Curitiba. 

[ Art. 2• I O Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, tem por finalidade assegurar recurl!' 
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para a aquisição, construção, ampliação e contratação de projetos arquitetônicos, estruturais, de 

incêndio, hidráulicos, elétricos e projetos de acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência destinadas 

à instalação da nova sede do Poder Legislativo. (Redação dada pela Lei n• 11358/2013) 

§ 1• Não serão admitidos, por oonta do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, 

pagamentos de gratificações e encargos com custeio de pessoal. 

§ 2• Os bens adquiridos com recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC, serão incorporados 

ao patrimônio da Câmara Municipal de Curitiba. (Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

~ Const:itueFA Feeeitas de Funde es reeuFSos 13r-evcnientes de: 
1 eeonomia de r=eeuFSes reeebidos paFa o eust:eie das des13esas do CJEereíeie, nos terffles de eentido na 

Geastitsi§ãe Fede,ali 
li reecitas attferidas de a13lieaeões f:inaReeiras elos recursos do F,undo Especial eJa Câffiai=a Munieipal ele 

Curiâlaa e SCt:15 FCEUFSOS, 

Ili rcnelimente f:inaneelre eriginaelo da aplieaeãe ela iffierferêneia f:inaneeira; 
IV ressareifftente efe bens e FAaterials seg1:1raelos em deeorrêneia de inelenii!aeães de seg1;1raeleras; 
V tanas remuner~érias deeerrentes ele f)agamente ele eensigna9ões relaâvas aes eleseentes efetuadas 

na felRa ele pagameffie eles servieleres da Câmara MuAicipal de Curiât:Ja, 
VI fJFeel1:1te de alienaeãe de bens FF1é•,1eis e imó•11eis, ineh:ltdes na ear:ga p~rin,onial da Gâmara M1:1níeifJal 

ele CuriâBa; 
VII receitas erh:1ndas ela refft1:1nera9ãe ela 13ermissãe de 1::1se de espa9e da Gârnara Municipal ete Curitiba 

por E1t::1aisE11:1er entidades, incluinde 13estes de atendímente bancária; 
VIII receitas deeerrentes ela adFAlnistraeãe ela canta CâFRara; 
IX receitas prevenientes ele een•,1ênies, aeerdes 01;1 centFates firmados pela CâmaFa Municipal Ele 

C1:1ritiba, 
X receitas eleeerrentes de Ates da Cefflissãe EJreel:fâ\1a E1Ue impli1:11::1em ressareiffleffio 1:3er 13arte de 

seMdores; 
XI deseeAtes eendicienais e multas eentratuais aplieaelas no âmhite aelministraâve ela Cêfftara Municipal 

àe GsFiâba; 

XII •,ialeres eobFades para inserleãe em cene1:1rsos públicas _de ingresse ne 1:1uaelre próprio ela Câmara 

. Municipal ele GuritiBa; 
XIII FA1:1ltas, inelenizai;:ões e restituieões, ne ârnBito ela GâFÁara M1:1nieipal de G1:1ritiba; 
XIV garantias reâdas eles eentrates aelrninistratives da Câmara _Municipal de Curitiba; 
XV eloaeões, legadas e centribuieões ele pessoas ffsieas eu jurtElieas de direita pri•vado, ele érgães ou 
entidades feelerais, estaduais ou ele outros MunieÍf)ies, hem eomo Ele entidades internaeienais, 

X\CI E1U□isE1uer 01;.1tras receitas Ell:IC legalmente IRe passam ser ineorperadas. 

1 Art. 31 1 Constituem receitas do Fundo os recursos provenientes de economia de recursos recebidos para 

o custeio das despesas do exercício, nos termos do contido no art. 29-A, da Constituição Federal. 

(Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

§ 12 ,t\s reeeitas ele F1:1Rele Espeeial ela Gãmara M1,mieipal ele G1:1Fitiha FEG, eleFiuada ela ,;alaF ela eeanamia 
ete Feeursos 1;.1tílizados na eenstit1:1ieãe de ftfnde especial sefá eon5ideraete paFa efeito da verificação ele 
limite ete gastes estaBeleeieles para e Peder Legislativa na Genstitui~ãe Federal, apenas ne euereíeie Ele 

repasse ela inteFferêneia finaneeira. 

§ 12 As receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, derivada do valor da economia 

de recursos utilizado na constituição do fundo especial será considerado para efeito da verificação do 

limite de gastos estabelecidos para o Poder Legislativo no art. 29-A da Constituição Federal, apenas no 

o'l 
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exercício do repasse da interferência financeira. (Redação dada pela Lei no 14358/2013) 

§ 22 Os reeursos de Funde Especial ela CêmaFB M1::1nieipal Se Curitiba FEG, serão reeoll=lidos effl eeAta 

específica, j1:1nte à ins13t1:1ição financeira oficial definida r,ele seu Cense!Re Gestor. 

§ 2• Os recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, serão recolhidos em conta 

específica, junto à instituição financeira oficial definida pela Comissão Gestora. (Redação dada pela Lei n• 

14358/2013) 

§ 30 Teeles es recurses destinados ao Funde Especial da CêFAaFa Municipal eJe Curitiba FEC, eleveFão ser 
eeAtabiliimdes eeffio receita orçameAtária RU::1nieipal, em rubrica espeeí.f:iea Bo Funde, seneie alocada ao 
F1:1ndo Esf)eeial ela Cêmai:a Municipal ele Curitiha FEG, Eiotaçêes atFaYés da l:ei OrçameRtária 01::1 de 

créditos especiais, ehedeeendo na sua a131ieação às nermas ger:ais de diFeite finaneeiFe públiee. 

§ 3• Todos os recursos destinados ao Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, serão 

controlados por código de fonte específico, cujo dígito indicará o grupo de receitas 3, arrecadação do 

exercício anterior, da estrutura da tabela de fontes. (Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

§ 4• As receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, somente poderão ser utilizadas 

para a realização de despesas inerentes aos objetivos do fundo. 

1 Art.., 1 Aplicam-se à Administração Financeira do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, 

as normas da legislação que estatui normais gerais de direito financeiro para elaboração e controle do 

orçamento e balanço, do Código de Contabilidade Pública, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da 

legislação pertinente a contratos e licitações. 

~ O F1=mde Esl}eeial da Gâmar-a Munieipal de GwFitiBa FEG, ter:á eseFiturnçãe eentábil pFé13Fia, sende 
seu FepFesentante legal e ordenadeF das des13esas, e PFesiEiente da camaFa Munieipal Eie GuFitiba. 

PaFág,afe llalee. O P,esi<leate <la CâffiaFB M"aieipal <le C"Fitiea pe<leFá delega, eeffipetêaeia a seFVi<leF 

efeti•,•e para eFdenaF despesas, aJ;tés e1:1vide e Genselho GesteF. 

1 Art. s• l O Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, terá como representante legal e 

ordenador das despesas, o Presidente da Câmara Municipal de Curitiba. 

Parágrafo Único. O Presidente da Câmara Municipal de Curitiba poderá delegar a servidor efetivo a 

execução das despesas, após ouvida a Comissão Gestora.(Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

LI -~•"!·=~••'..li O F"Aele Espeeial ela CâffiaFa M"Aieipal ele C"Fitiea FEC, seFá aelffiiAist,aele pe, ""' CeAsellle 
GesteF, EfUe seFá fermado por no mfnime 93 ftFês~ i1:1neionérios e:fe1:i ,os, sendo um pFesidente e os den,ais 

membros. 
§ 1• Os ffieffibFes ele CeAsellle Gesta, se,ãe elesigaaeles pele P,esi<leRte ela CâffiaFa M"aieipal ele C"Fitiea, 

eem manda1:o mánlme de Oi'.! (dois} anos, sempFe eeineideAte eem a Presidêneía Ga Gâmara Munieipal de 

Curitiba, 
§ 20 A att1a9ão des membras Eia Gonselhe Ge~er de Ft1nd0 Espe~ial da Câmara Mwnieipal de Ct1Fitibe 

FEC, Aãe seFá reffi"AeFa<la. 
§ 3e Cabe ae Conselho Gestor do Fundo Espeeial eia Câmara M1;1nieipal de Curitiba FEC, finar as suas 
efiretri~es operaeienais, beFA eomo definir e plane Eie aplieaçãe e utili~açãe de seus respeetives ree1;1FSes. 

1 Art. •• l O Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, será administrado por uma Comissão 
Gestora, que será formada por 03 (três) funcionários efetivos, sendo um presidente e os demais 
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membros. 

§ 1• Os membros da Comissão Gestora serão designados pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Curitiba, com mandato máximo de 02 (dois) anos, sempre coincidente com a Presidência da Câmara 

Municipal de Curitiba. 

§ 2• A atuação dos membros da Comissão Gestora do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba -

FEC, não será remunerada. 

§ 3• Cabe a Comissão Gestora do Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, fixar as suas 

diretrizes operacionais, bem como definir o plano de aplicação e utilização de seus respectivos recursos. 

(Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

r1 ~A,;;:•==,;;,;lJ O CeAselhe Gester bai1EaFá as iAstrsoães A9Fffiaâ,as eeA1pleA1efltaFes à epeFaeieAalidade de 

F1:1Aelo Espeeial ela CâmaFa Mtmieipal EJe CuFitil3a FEC, q1:1ante à organiza1;ãe aelmiAistFat=i't1a, eoAtát:111, 
finaneeiFa e or1;amentária, s1::113metenelo es à apreva1;ão ela Comissão Eueelftiva ela CâmaFa M1:1nicipal ele 

CsFitiba. 

i Art. ,, 1 A Comissão Gestora baixará as instruções normativas complementares à operacionalidade do 

Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, quanto à organização administrativa, financeira e 

orçamentária, submetendo-os à aprovação da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Curitiba. 

(Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

~ O FsAde Espeeial da CâA1aFa MsAieipal de Ca,itiba FEC, ~eFá ·,igêAeia iliffiitada. 

1 Art. a• 1 O Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, terá vigência limitada a 10 (dez) anos a 

partir de 01 de setembro de 2013, devendo as obras previstas nesta lei serem iniciadas em até 3 (três) 

anos. (Redação dada pela Lei n• 14358/2013) 

1 An. •• 1 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

PAlACIO RIO BRANCO, em 16 de janeiro de 2009 . 

LEI PROMULGADA PELA CMC 

Data de Inserção no Sistema LelsMunlcípals: 24/04/2017 

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial . 
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LEI Nº 14.870 DE 22 DE JUNHO DE 2016 

EXTINGUE O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CURITIBA - FEC, REVOGA A LEI N° 13.087, DE 16 DE 
JANEIRO DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, nos 

termos dos parágrafos 32 e 7• do artigo 57, da Lei Orgãnica do Município de Curitiba, PROMULGO A 

SEGUINTE LEI: 

~ Fiea mffinto o Fundo Espeeial da Gâmara Munieipal Se CuFitiba FE-C, eujo salâe será repassa8o ao 
"Fesottffi MuAieipal, ae .. •ende o Poder E,metmwo, ~endo por base projeto apre waele pele Poder l:egisleti\10, 

iniciar a eonstrt:1eão de imé11el dcst=iAade à novil seelc Oeste, AO pra~o de até 2 fetais} anos e a eonelusão 
em até 4 (qa>ttrej aAes, eeAtades, em amllas as hipéteses, de efeti•,•e ,epasse. 

§ 12 9 salde do Fumle Especial 8a Câmam Municipal de Guritiba FEC, na data de efeti'.•e repasse, seFá 

eeA•,eFlide AB iAdieadeF GUB (e•ste •Aitá,ie Básieej, eeAfeFme talleia Ele SiAdieate da IAdllst,ia da 

GeAstF•eãe Civil de PaFaAá SIPIDUSGOPI/PR. 
§ 22 9 Poder Eueetmvo Mtmleipal, pa@ eumprimente elo pFC',isto no eaput elo art. 12 Besta Lei, tfl=ilii:ará as 
unidades de CUB ealeuladas na ferma do parágrafe aAterior, mulâplieaelas pelo \lalor elo CUB (euste 
unitário básieo) •iigente na elata ela autorii!!a~ão ele proeesse lieitatério pela auteri9aele eempetente, 
fí,,ades Aa tallela de 5iAéieate da IAdllstFia éa GeAstF•~ãe Gi•.•il de PaFBAá SIPIDUSGOPlfPR. 

1 Art.1• 1 Fica extinto o Fundo Especial da Câmara Municipal de Curitiba - FEC, cujo saldo será repassado ao 

Tesouro Municipal. (Redação dada pela Lei no 15014/2017) 

1 Art. 2• 1 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

1 Art. •• 1 Fica revogada a Lei n• 13.087 /2009. 

PALÁCIO RIO BRANCO, em 20 de junho de 2016. 

Vereador AILTON ARAÚJO 
Presidente 

Data de lnserçlio no Sistema LeisMunicipals: 24/04/2017 

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diórlo Oficial. 

28/11/2019 10:1 

\I 



27/11/2019, 
~ 

(. Lei Ordinária4269 2018 de Içara SC ce 

(i)L! '1]' .. 't,.· . • , 
' . t ":s . M&fil:'it:?'.~~ . ,.· ,·' . ,., "0§1,_ · .. 

www.LeisMunicipais.com.br 

----------------------------- --- .... _____________ _ --- -----·------ --··-

LEI Nº 4269, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

INSTITUI O FUNDO ESPECIAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROJETO 
ARQUITETONICOS, AQUISIÇÃO DE 
TERRENO, CONSTRUÇÃO DA SEDE 
PROPRIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS., 

Eu, MURIALDO CANTO GASTALDON, Prefeito Municipal de Içara, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente lei: 

1 Art. 1° 1 Fica instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Içara, que tem por objetivo assegurar 
recursos contratação de projeto arquitetônico, compra de terreno e a construção de sede própria do 
legislativo municipal, para aquisição dos mobiliários necessários, e demais despesas que forem 
necessárias para o pleno funcionamento das novas instalações, nos termos do art. 3°. 

§ 1° O valpr do orçamento do Fundo Especial terá como base o montante dos recursos que o Poder 
Legislativo devolve ao município no final de cada exercício. 
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§ 2° As receitas previstas no artigo 2° desta Lei, servirão também, para abertura de créditos 
suplementares ao orçamento do Fundo Especial. 

§ 3° Os recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal disciplinado por esta Lei serão depositados 
e movimentados em conta corrente e fonte específica em instituição financeira oficial. 

1 Art. 2• 1 Constituem receitas do Fundo Especial da Câmara Municipal de Içara, o recursos provenientes 
de: 

t economia dos recursos orçamentários recebidos pelo Município de Içara; 

li - receitas auferidas de aplicações financeiras dos recursos do Fundo Especial da Câmara Municipal 
de Içara; 

1f receitas decorrentes da administração da conta-Câmara; 

~ receitas provenientes de convênios, acordos ou contratos firmados pelo Poder Executivo; 

i -doações, legados e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou públicos, de 
prgãos ou entidades federais, estaduais, municipais; 

VI - quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas. 

Parágrafo único. Os valores do Fundo Especial derivados da economia de recursos, nos termos do 
inciso I do caput deste artigo, serão considerados, para efeito de verificação do limite de gastos 
estabelecido para o Poder Legislativo no art. 29-A da Constituição Federal, apenas nos exercícios do 
repasse da interferência financeira. 

1 Art. 3º 1 Para fins de atendimento do objeto do Fundo Especial, deverão ser pagos com os recursos do 
\ 
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Fundo Especial da Câmara Municipal de Içara o abaixo discriminado: , 

1 - execução de todos os projetos necessários à construção do edifício sede; 

li - acompanhamento e execução por engenheiros e/ou arquitetos habilitados; 

Ili - aquisição de materiais e serviços necessários à execução da obra; 

IV - aquisição de móveis, utensílios e equipamento de informática; 

V - aquisição de equipamento e materiais permanentes. 

VI - outras despesas necessárias ao funcionamento do legislativo. 

1 Art. 4º 1 O Fundo Especial da Câmara Municipal de Içara observará as legislações voltadas à 
administração pública, sendo seu representante legal o ordenador de despesas o Presidente da Casa 
Legislativa. 

1 Art. 5º 1 O Fundo Especial da Câmara Municipal de Içara, terá sua vigência vinculada ao cumprimento 
do objeto de sua criação. 

1 Art. 6º 1 Para fins de continuidade desta ação governamental, o município incluirá nos orçamentos 
futuros, dotações orçamentárias suficientes para execução total do objeto desta Lei, podendo alterar o 
Plano Plurianual, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

1 Art . .,. 1 Por ato próprio, o Poder Legislativo poderá constituir uma Comissão para acompanhar o 
gerenciamento da construção do prédio sede da Câmara Municipal de Içara. 

1 Art. s• 1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publicada no Paço Municipal Ângelo Lodetti em Içara, 29 de novembro·ae 2018. 

MURIALDO CANTO GASTALDON 

Prefeito Municipal 

EDUARDO ROCHA SOUZA 

Secretário da Fazenda 

Registrada a presente lei na Secretaria da Fazenda em 29 de novembro de 2018. 

ANA PAULA JOAQUIM LIMA 

Diretora de Gestão de Recursos 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 07/12/2018 

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial. 
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Processo nº: 
Origem: 

Interessado: 
Assunto: 

Parecer nº 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

CONSULTORIA GERAL 

CON - 09/00357550 

Câmara Municipal de Alfredo Wagner 

Paulo Cesar Rossi 

Consulta 

COG-529/09 

. . 1 
. 

rRÔCN2 1qç11~ { 
l FOLHAS.Ji... 

Fundo especial. Obra pública. 

Senhora Consultora, 

1. RELATÓRIO 

Os fandos especiais, por representarem q segregação de 
parcela da receita orçamentária pàra a realização de 
determinados objetivos ou serviços, devem ser constituídos 
para atender áreas que requerem detida atenção por parte do 
Estado, como irifância, educação, saúde e segurança, escolha 
essa que marca a política pública do ente estatal. As demais 
atividades com menor impacto e repercussão social, como a 
construção de prédio público, devem ser tratadas nas dotações 
ordinárias do entê. 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alfredo Wagner, Vereador Paulo Cesar Rossi, 
vem por meio de expediente recepcionado nesta Corte de Contas em 22 de junho ·do corrente ano, 

~·rmular consulta vazada nos seguintes termos: 

Considerando que a Câmara Municipal de Alfredo Wagner não possui sede própria_ e que o prédio 
hoje ocupado é da Prefeitura Municipal, que o reivindica para outras finalidades; e considerando 
ainda que os gastos com despesas da Câmara não excedem o repasse constitucional, questiona a esta 
casa: 

Há possibilidade de criação· e instituição de um fundo especial da Câmara Municipal, cujo objetivo 
principal seria a aquisição de terreno e consi:rução de imóvel, recebendo esse fundo recursos 
diversos, inclusive economia de recursos reecebidos para o custeio das despesas do exercício, nos 
termos do contido no art. 29-A; caput, da CÓnsituição Federal Brasileira. Podendo ainda tais recursos 
acumularem de um exercício para outro, sem a devolução ao Executivo Municipal? Visto que, en;i 
apenas um exercício, a Câmara de Vereadores de Alfredo Wagner não poderia adquirir ou construir 
um imóvel de tal monta. 

Tal situação tem ocorrido em outros municípios do Brasil, donde citamos como exemplo a Capital 
Paranaense, Curitiba, regulamentada pela Lei·N° 13.087 de 16 de janeiro de 2009. 
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A consulta não se faz acompanhada de outros documentos ou parecer jurídico do órgão consulente. 

1 PROC. NY i•JÇ,/l3 l 

1 c0u~AS lc 
2. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE 

2.1 Da legitimidade do Consulente '- -· ---·-· 
A consulta em apreço tem por subscritor o Senhor Paulo Cesar Rossi, Presidente da Câmara 
Municipal de Alfredo Wagner. 

Assim, na qualidade de Presidente de Poder Legislativo Municipal, o Consulente, à luz do disposto 
no artigo 103, II, da Res. nº 06/01 - Regimento Interno, tem legitimidade para a subscrição da peça 
indagativa, vencendo, destarte, ao requisito constante no inciso III do artigo 104 do mesmo diploma 
regimental. 

2.2 Da competência em razão da matéria 

A matéria versada na consulta trata da criação de fundo especial e é regulada pela Lei nº 4.320/64, eareta, portanto, à área de competência desta Corte de Contas, posta que reflete diretamente na gestão 
orçamentária, contábil e financeira do Município, o que legitima este Tribunal a manifestar-se sobre 
o indagado, superando, assim, a condicionante posta no inciso Ido artigo 104 da Res. nº TC-06/01. 

2.3 Dõ'objeto 

A questão, na forma que se apresenta, traduz dúvida a ser superada pela Câmara Municipal de 
Alfredo Wagner, decorrente da pretensão de construir sua nova sede e reter ao final de cada exercício 
os recursos financeiros disponíveis, vinculando-os à construção do prédio. 

O artigo 104 da Res. TC nº 06/01, em seu inciso II, estabelece que as consultas endereçadas ao 
Tribunal de contas devem versar sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese, o que se 
verifica na peça em apreço, sendo por este motivo, devido o seu conhecimento. 

2.4 indicação precisa da dúvida 

« questão apresentada na consulta, considerando a dúvida que o caso exposto gera ao Consulente, se 
faz de forma clara, atendendo o disposto no inciso IV do artigo 104 da Res. nº TC-06/01. 

2.5 Parecer da Assessoria Jurídica 

A consulta não se faz acompanhada de parecer jurídico do ente Consulente, desatendendo o 
pressuposto estabelecido no inciso V do artigo 104 da Res. nº 06/01. 

2. 6 Do cumprimento dos requisitos de admissibilidade 

Do exame de admissibilidade resta evidenciado apen~ o não atendimento do inciso V do artigo 104 
da Res. nº TC-06/01. Considerando que o requisito não satisfeito trata-se de um impedi ente relativo, 
ausência de parecer jurídico, cabe ao Exmo. Conselheiro Relator ponderar a superação ou não desse 
óbice para o conhecimento da consulta. 

3. DISCUSSÃO 

Conforme arrolado pelo consulente, a Câmara Municipal de Alfredo Wagner pretende construir uma 
nova sede. Em síntese, a realização de uma obra pública está sendo tomada como mote para a 
constituição de um fundo especial. 

\ 
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Daí cabe indagar se esse motivo é relevante para se criar um fundo especial ou, de outra parte, o trato 
ordinário dos recursos orçamentários destinados à Câmara Municipal permitem dar consecução a 
uma obra pública. 

Antes de responder a tais questionamentos cabe realçar, ainda que rapidamente, os traços 
característicos dos fundos especiais. 

Iniciando pela Constituição Federal tem-se em seu artigo 167, IV, a vedação de vinculação de receita 
de impostos para o fundo e a exigência posta pelo inciso IX do mesmo dispositivo de que a 
instituição de fundo, seja qual for a sua natureza, se dê mediante prévia autorização legislativa. 

Como antes referido; os fundos especiais são tratados pela Lei nº 4.320/64, ~-~:!f~!il~ ~ - 1 
redação e esta: · l~ ,.....,. _____ _ 

· t..:F_;:O:.::;U~~AS.=::-U-..:::1 =====~==l 
Art. 7 I. Constitui fundo ·especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à 
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de 
aplicação . 

• Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais far
se-á através de dota_ção consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adi~ionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do 
fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a 
crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de 
controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a 
competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

No Dicionário de Orçamento e Áreas afins tem-se a seguinte definição de fundos especiais: 

FUNDOS ESPECIAIS - Segundo a caracterização dada pelo Decreto nº 93 .872/86, entende-se como 
âl a atribuição de uma forma especial de gestão a uma parcela determinada de recursos do Tesouro, 

~ ~nculados por lei à realização de determinados objetivos do Governo. Em outras palavras, uma 
parcela de recursos do Tesouro que é colocada sob a administração de um gestor, sob normas 
especiais de aplicação, obrigatoriamente incluídos na Lei Orçamentária Anual sob a forma de 
unidade orçamentária. Entendidos, de Um lado, como mecanismos de flexibilização da execução 
orçamentária ( descentralização e facilidade de programação) e, de outro, ·como elemento perturbador 
da execução financeira do Tesouro (vinculação de recursos para programações adiáveis em prejuízo 
de ações prioritárias) os fundos receberam um tratamento rigoroso na Constituição de 1988. No art. 
36 do ADCT foi prevista a extinção de todos os fundos - "excetuados os resultantes de isenções 
fiscais que passem a integrar o patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional" - que não 
fossem ratificados dentro de dois anos, e, no art. 167, além de proibir a.vinculação de impostos a· 
fundos (a vinculação de taxas, contribuições e outras receitas é permitida) vedou "a instituição de 
fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa". Não obstante o propósito saneador 
da norma constitucional, poucos desses entes foram objeto da competente ratificação, tendo sido os 
demais contemplados com um período de sobrevida, através de norma exógena incluída no texto das 
Leis dos Planos Plurianuais relativos a 1991/95 e 1996/1999, restritas apenas ao período de vigência 

dessas Leis . .:_ 
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Segundo Machado Jr. e Costa Reis "0 fundo especial é uma exceção ao princípio da unidade de 
tesouraria, sobre o que dispõe o art. 56 desta lei. Em realidade o fando especial caracteriza-se pelas 
restrições determinadas por regulamentos internos da entidade sobre certos Ativos Financeiros. Na 

administração pública essas restrições são determinadas por lei especifica.": 

Veja-se que um dos traços marcantes dos fandos especiais é o alijamento de parcela da receita que 
se desvincula do bolo· comum e passa a ter um locus apropriado e distinto do caixa único. Além 
disso, há a vinculação à realização de determinados objetivos ou serviços. Conforme Machado Jr., 
"ao ser instituído, o fundo especial deverá vincular-se à realização de programas de interesse da 
Administração, cujo -controle é feito através dos planos de aplicação e contabilidade próprios. A lei 
que instituir afundo especial deverá dispor sobre as obrigações que serão.;pagas-e0m-e--pr.0dut',,___,~,--. 

3 1 ·''"'C fll2 l.'3 formado pelas receitas especificadas."_ 1 '"" • -===----"'ltl--1-
! FOLHAS ~ 

Essa segregação apresenta algumas vantagens como maior visibilidade os recursos por parte o 
· gestor, facilidade na implementação de controles, haja vista a contabilização apartada, e segurança 

da aplicação dos recursos afetados ao fundo no fim espeçífico de sua criação, bem como, a garantia 
~e que as disponibilidades ao final do exercício permanecem em poder do fando especial. 

Como se vê, o trato constitucional e legal remete a situações especiais que reclamam uma atenção 
detida dentre as políticas púb_licas de modo a permitir uma gestão diferenciada de recursos públicos, 
a exemplo dos Fundos de Saúde - FNS, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundos ' -., 
Previdenciários, entre outros. 

No caso consultado a criação do fando especial se prende à construção de prédio público que 
sediará o Poder Legislativo Municipal. Um investimento público municipal a coriformar projeto 
esgotável quando da conclusão.da obra. 

Sem desmerecer o propJÍsito a impulsionar a criação do fando especial, sabedor de que as condições 
físicas de um prédio público em muito podem interferir no resultado dos trabalhos nele 
desenvolvidos, a restrição que se opõe reside na banalização da criação dos fundos especiais. 

Propugna-se que a criação de fandos especiais se dê para a implementação de programas ou 
.rojetos especialíssimos, pontualmente eleitos e voltados ao atendimento de áreas deficitárias, que 

reclamam atenção diferenciat:/.a e não ações do dia a dia da administração pública. 

Ao se trilhar na senda ventilada na consulta sem critério algum, permitir-se-á a constituição de 
fandos especiais para cada nova obra pública iniciada; para a renovação defrota de veículos; para 
re-equipamento da área de informática; enfim a inventividade humana será o limite . 

. A preocupação maior da Câmara Municipal de Alfredo Wagner é ter assegurado que os valores 
residuais de um exercício retornarão para ela no exercício seguinte para dar continuidade à 
construção do prédio, constituindo uma espécie de reserva. 

Deve-se ter por premissa que os bens da Câmara Municipal, assim como os afetados aos demais 
órgãos integrantes da Administração Direta pertencem ao Município e que os recursos destinados à 
conformação desse patrimônio são igualmente do ente Municipal. 

Portanto,.se for interesse do Município a construção de um prédio para sediar o Poder Legislativo, 
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deverão prever e 
assegurar recursos orçamentários para tanto e os repasses em atenção ao planejamento 
orçamentário se efetivarão. 
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Nessa senda, a própria construção poderá ser gerida por unidade distinta da Câmara Municipal, 
como, por exemplo, a Secretaria de Obras, que dispõe inclusive de melhor aparato para 
acompanhar a elaboração do projeto, a sua execução e aferir a perfeita conclusão da obra. 

Enfim é a vontade política e o propósito administrativo que garantem a execução de um serviço 
público ou a realização de uma obra com recursos públicos e não a criação de fando especial, 
sobretudo se este se inserir no âmbito de uma Câmara Municipal cuja receita é composta 
exclusivamente de repasses financeiros, previstos na Lei Orçamentária Anual. 

O exemplo trazido na consulta, ilustrado pela Lei nº 13. 087/09, a qual institui o Fundo Especial da 
Câmara Municipal de Curitiba, explicita o repasse ao Fundo de atribuições e a assunção de 
despesas ordinárias da Câmara Municipal, esvaziando seus serviços administrativos, na medida em 
que exclui praticamente os gastos inerentes a pessoal. Elenca, ainda, como receitas do Fundo uma 
variedade de fontes que não se alinham se quer a realidade de grande parte dos Municípios 
Catarinenses, não se prestando, destarte, como modelo a ser seguido pelos Poderes Legislativos 
Municipais de nosso Estado. 

~-~ONCLUSÃO 

r::-·---· 
1?ROC.N2 

i FOLHAS 

Em ·conformidade com o acima exposto e considerando: 

1. Que o Consulente está legitimado à subscrição de consultas para este Tribunal de Contas, nos 
termos do inciso II do art. 103 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o que atende ao 
requisito do inciso III do art. 104 da Resolução nº TC-06/2001; 

2. Que os questionamentos formulados na presente consulta demandam a interpretação de lei, 
conforme determina o inciso XII do art. 59 da Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como 
o inciso XV do art. 1 ° da Lei Complementar Estadual 202/2000; 

3. Que a ausência do parecer da assessoria jurídica do órgão Consulente, em cumprimento ao 
preceituado no art. 104, inciso V, da Resolução n. TC-06/2001 (Regimento Interno do TCEISC), 
pode ser superada pelo colendo Plenário; 

, 'gere-se ao Exmo. Conselheiro Luiz Roberto Herbst que submeta voto ao Egrégio Plenário sobre a 
consultaformuladapelo Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Wagner, Sr. Paulo Cesar Rossi, 
nos termos deste parecer, elaborado à semenhança do Parecer nº 505/09, em atenção ao Processo nº 
CON-09/00357479, que em síntese propõe: 

l. Responder a consulta nos seguintes termos: 

1.1 Os fendas especiais, por representarem a segregação de parcela da receita orçamentária para a 
realização de determinados objetivos ou serviços, devem ser constituídos para atender áreas que 
requerem detida atenção por parte do Estado, como injãncia, educação, saúde e segurança, escolha 
essa que marca a política pública do ente estatal. As demais atividades com menor impacto e 
repercussão social, como a construção de prédio público, devem ser tratadas nas dotações 
orçamentárias do ente. 

Florianópolis, 18 de agosto de 2009 -Marcelo Brognoli da Costa 

?R/11 nn1Q 10-00 



,cesso: CON 09/00357550 http://consulta.tce.sc.gov.hr/relatoriosdecisao/relatoriotecnico/3216 ... 

Coordenador de Consultas 

À consideração do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Roberto Herbst, ouvido preliminarmente 
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 

COG, em de de 2009 

Elóia Rosa da Silva 

Consultora Geral 

~ SACHES. Osvaldo Ma/dotado. Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins. Brasília, 
Prisma, 1997. Pág. 119. 

!_ MACHADO RJ, José Teixeira. A lei 4.320 comentada. J. Teixeira Machado Jr. E Heráld. da Costa 
Reis. 30 ed. Rev. Atual. Rio de Janeiro, IAM, 2000/2001. Pág. 154 . 

• 3 . . 
_Idem, 1dem,pág. 155. · 
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~mani Lamc~t't 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~~\>a~~~ 
10 ~ Em_de ◄ = de 2019. 

RO BUSSOLA 

idente 
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?láuuva ~ j;j~'li 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~Í~~~~J 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos 
Jurídica par 
Bauru, 10d 

o encaminhamento 
nálise e parecer. 
eze bro de 2019. 

' 

do processo à Consultoria 

residente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 16 de dezembro de 2019. 

ALEXSSANDRO USSOLA 
Presidente da Co issão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme 
solicitação. 
Bauru 6 de dezembro de 

JOSE 
residente 

Atendido o espacho supra. Segue o Processo à Consultoria 
Jurídica. 
Bauru, 1 ~ de dezembro de 2019. 

~ ~ -~ ~ 
RONALDOVS'Ósé SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



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

Processo nº 269/19, de 09/12/2019. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Clodoaldo Armando 
Gazzetta, sob número 125/19, de 06 de dezembro de 2019, que cria o Fundo Especial para 
edificação da nova sede da Câmara Municipal de Bauru. Em apertada síntese este é o 
conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria Jurídica. 

• Fazendo-se análise estritamente jurídica do Projeto de Lei sob exame, conclui-se pela 
inexistência de defeitos jurídicos que maculem a propositura. Ademais, o núcleo material 
do mesmo é afeto exclusivamente ao Poder Executivo, portanto, ato legítimo e albergado 
no inciso li, §9° do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Outrossim, nem tão pouco 
viola a Lei Federal nº 4.320/64 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro. 

Esclarecendo tem-se a lição de Hely Lopes Meirelles1 para quem os fundos são 
"constituídos por recursos de diversas origens", pelos quais "o Município pode valer-se 
eventualmente para atendimento de necessidade específicas." 

Destarte, mostra-se claro, portanto, que o presente Projeto de Lei, ao instituir o citado fundo 
especial personifica ato típico do Poder Executivo, nada havendo de ilegal ou 
inconstitucional. Até por que a Câmara Municipal de Bauru, é um órgão 
despatrimonializado, o que implica afirmar, todo recurso destinado ao seu custeio provem 
do erário municipal. Portanto, nada lhe pertencem, sendo custeada pelos repasses 
duodecimais do Poder Executivo, a quem integra como unidade orçamentária, impondo-lhe 
o dever de restituir ao final do ano civil. 

Com efeito, o uso das devoluções dos duodécimos para destinação própria da Edilidade, 
somente poderá ocorrer pela forma entabulada neste projeto de lei, inexistindo outra forma 
a finalidade pretendida (edificação de nova sede). 

Pelo apresentado a essa ínclita Presidência, conclui-se juridicamente que o Projeto de Lei 
não apresenta elementos geradores de ilegalidade ou inconstitucionalidade insanáveis, de 
tal sorte que está em conformidade com os princípios que norteiam o procedimento 
legislativo. 

rode 2019. 

Carlos 
Consultor Jurídico 

'ln, Direito Administrativo Munici ai. 17 ed. São Paulo:Malheiros, 2014, p. 261 
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~ma,a Laruc~/7 áJ ~/m~~ =~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~~~J 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de dezembro de 2019. 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
DiaJ1dJ11.Q...ásfls. 5 Q., 

DIRETORIA DE ·i LEGISLATIVO 
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2. °I (;, I I °l Gl-,. ~-,-• 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~j~~~fó 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em sessão extraordinária realizada em 12 
de dezembro de 2019, o presente 
processo, que havia recebido parecer pela 
normal tramitação na Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação por parte do Relator, 
Vereador Benedito Roberto Meira, foi 
encaminhado para voto em plenário dos 
demais membros. Os Vereadores Roger 
Barude e Luiz Carlos Rodrigues Barbosa 
acompanharam o relator, enquanto que o 
Vereador Natalino Davi da Silva solicitou 
prazo regimental, sendo então o projeto 
retirado da pauta. 
Bauru, 12 de dezembro de 2019. 

OSER 
residente 
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<&mara La/Ucyia!'t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento de ofício à Mesa Diretora desta 
Casa de Leis para que informe a localização da área onde será 
construída a nova se a Câmara Municipal de Bauru e que 

P,JJaiSell'ite~)Taj-iet alhada da construção. 
de 19 . 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos o encaminhamento do pedido de informação do 
Vereador Natalino avi da Silva. 
Bauru, 12 de dez bro de 2019. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C missão de Justiça, Legislação e Redação 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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~ma,a Laruc~'?JGY)Jlio..a-· 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.VE. 47/19 

Bauru, 12 de dezembro de 2019. 

Senhor Vereador: 

CORAÇAODE 
SÃO PAULO 

Em atenção ao pedido de informação formulado por Vossa 

Excelência em relação ao Projeto de Lei nº 125/19, que cria o Fundo Especial para 

edificação da nova sede da Câmara Municipal de Bauru/SP, temos a informar que: 

1) A Câmara Municipal de Bauru possui uma área de 1 O mil 

metros quadrados localizada nas proximidades da Avenida Nações Unidas, na 

região do Hospital Estadual, doada pelo Instituto Profissional de Reabilitação Social 

1° de Agosto, conforme o Artigo 3° da Lei nº 5541, de 13 de fevereiro de 2008 (cópia 

em anexo); 

2) A elaboração do projeto para construção da nova sede será 

custeada justamente com os recursos do Fundo Especial que se pretende criar e há 

a intenção de realizar-se um concurso para a sua escolha. 

Sem outro especial motivo, subscrevo-me com protestos de 

consideração e apreço. 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 

NATALINO DAVI DA SILVA 



1 PROC. N2 li-,~ ~11 ~ ~ 

FOLHAS 1,~ 
., 

1.., -
PREFEITURA MUNIGtieAI:.Q"F, Bz\"Q~U 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N". 5541. DE 13 DE FEVEREIRO DJ; 2008 POI.H,\S. 
P. 44453/07 -AP 2310/07 Autoriza o Executivo a receber em doação bem 

imóvel de propriedade do Instituto _Profissional de 
Reabilitação Social 1º de Agosto - JPRESPA e 
autoriza o Município a doar 50.000,00 metros 
quadrados à Fazenda do Estado de São Paulo p~ 
construção do novo Fórum. 

• - - •• -O Prefeito Municipal de Bauru, nos termos do a,t. 51 '11a te; Orgãnfoa do Mun,cípio de Bauru, 
Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. I': Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação por reversão duas partes da área contida 
na Transcriç.~o nº 39.466 do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Bauru, de propriedade do 
Instituto Profissional de Reabilitação Social Iº de Agosto, com a seguinte descrição: 

1. "Uma gleba de terras que tem início no ponto 1, localiudo no alinhamento da cerca da Rodovia 
Jaú-lpauçu, à 20,00 metros da área do DER com o alinhamento da Avenida Lúcio Luciano; daí 
segue 678,35 metros pelo alinhamento da cerca da Rodovia referida até o ponlo 2, pon!O 
localizado no eixo da Avenida Nações Unidas; daí deflete à direita e segue 538,00 metros pelo 
alinhamento do eixo referido até o ponto 03; daí deflete à direita e segue 678,35 metros pelo 
alinhamento da linha escritura de de 03 a 04 confrontando com Bairro Presidente Ernesto Geisel 
alé o ponto 04; daí deflete à direita e segue 39,00 metros pelo alinhamento da linha divisa e 
esc,;tura de OI a 04 até o ponto 05; daí deflete à direita e segue cm curva à esquerda com 18,850 
metros de desenvolvimento e raio com 12,00 metros confrontando com área remanescente até o 
ponto 06; daí segue 640,85 metros em linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 
07; daí segue em curva à esquerda co_m 18,850 metros de desenvolvimento e raio de 12,00 metros 
confrontando com área remanescente até o ponto 08; daí segue 113,20 metros em linha reta 

•• ti 1 • 1 I' t II 

confrontando com área remanescente até o ponto 09; daí segue em curva à esquerda com 59,474 
morros de desenvolvimento e raio de 183,569 metros confrontando com área remanescente até o 
ponto I O; daí segue 61, 14 metros em linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 
11; daí segue em curva à esquerda com 33,664 metros e raio de 27,00 metros confrontando com 
área remanescente até· o ponto 12; daí segue 13,89 metros cm linha reta confrontando com área 
remanescente até o ponto 13; daí segue em curva à esquerda com 59,466 metros e raio de 182,043 
metros confrontando com área remanescente até o pont~. !4;.d~í segue I4.65 metros em linha reta 
confrontando com área remanescente até o ponto 15; daí segue em curva à direita com 31,981 
metros e raio de 48,953 metros confrontando com área remanescente acé o ponto 16; daí segue 
24,00 metros em linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 17; daí segue em 
curva à esquerda com 59,466 metros de desenvolvimento e raio de 182,043 metros confrontando 
com área remanescente até o ponto 18; daí segue 399,49 metros em linha reta confrontando com 
área remanescente até o ponto 19; daí segue em curva à esquerda com 18,850 metros de 
desenvolvimento e raio de 12,00 metros confrontando com área remanescente até o ponto 20; daí 
deflete à direita e segue 42,00 mclfos pelo alinhamento da Avenida LI.leio Luciano até o ponto 21; 
daí deflete à direita e segue cm curva à esquerda com 18,850 metros de desenvolvimento e raio de 
12,00 metros confrontando com área remanescente até o ponto 22; daí seguê 276,91 metros em 
linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 23; daí seguei°22,59 metro, em linha 
reta confrontando com área remanescente até o ponto,,24;. dní ~,g~~- em cu~a q. esquerda com 
59,466 metros e raio de 182,043 metros confrontando com área remanescente até o ponto 25; daí 
segue 24,00 metros cm linha reta confrontando com área remanescente alé o ponto 26; daí segue 
em curva à direita com 31 1981 metros de desenvolvimento e raio de 48,953 metros confronlando 
com área remanescente até o ponto 27; daí segue 14,65 metros em linha reta confrontando até o 

-·. 



... 

.. .,/.f ,';_,NI"'" . ., 

• 

• 
--·-

7- -·· f . 

PROC. N2 2~í,/J9 r 
FOLHAS Q,'l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PACLO 

Rei". Lei n• 5541/08 FOLH,<.S 

An. 2º: 

Art.3' 

Art. 4° -

• 1 t 1 •' 
ponto 28; dai segue em curva à esquerda com 36,236 metros de desenvolvimento e raio de 
182,043 melros confrontando com área rcrmmcsc:cnte até o ponto 29; daí segue em curva à 
esquerda com 27,701 metros de desenvolvimento e raio de 16,34 metros confrontamJo com área 
remanescente até o ponto 30; daí segue 142,60 metros cm linha reta confrontando com área 
remanescente até o pontn 31; daí segue em curva à esquerda com 41,01 1 metros de 
desenvolvimento e raio de 27,00 metros confrontando com área remanescente até o ponto 32; daí 
segue 53,53 metros cm linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 33; daí segue 
em curva à direita 59,867 metros de desenvolvimento e raio de 290,203 metros confrontando com 
área remanescente até o ponlo 34~ daí segue 17 ,65 melros em linha reta confrontando com Ílreu 
remanescente até o ponto 35; da( segue cm curva à esquerda com 59,656 metros de 

... ~desenvolvimento e raio de 227,558 metros confronlando com área remanescente até o punlO 36; 
daí segue 89,22 metros cm linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 37; daí 
segue 276,91 metros em linha reta confrontando com área remanescente até o ponto 38; duí segue 
cm curva à esquerda com t 8,850 metros de desenvolvimento e raio de 12,00 metros confrontando 
com área l'emanescentc alé o ponlo 39; daí deflete à dirciLa e segue 27 ,00 metros pelo alinhamenlo 
da Avenida Lúcio Luciano até o ponto OI, ponto de início que encerra urna área de 71.962,80 
metros quadrados." 

2. "t,;ma gleba com início no ponto "23", distante 276,'•9 l''metroS' l'flí!ÍS curva de"raio com 12,00 
metros, localizado no alinhamento da avenida Lúcio Luciano, daf segue 122, 59 metros em linha 
reta confrontando com área remane.scenle aLé o ponto 11241

\ daí segue em curva à esquerda com 
59,466 metros e raio de 182,043, metros confrontando com ,lrca renianescentc até o ponto "25", 
daí segue 24,00 metros cm linha reta confrontando Cl)Jn ~írea remanescenlc até o ponto "26", daí 
segue em curva à direita com·Jl,981 metros em desenvolvimento e raio de 48,953 melros 
confrontando com área remanescente até o ponlo 1127" , daí segue 14,65 n1ctrus em linha reta 
confrontando até o ponto "28", daí segue em curva à esquerda com 36,236 metros de 
desenvolvimento e raio de 182,043 metros confrontando c:um área remanescente alé o ponlo '"29" 1 

daí segue em curva à esquerda com 27,701 metros de desenvolvimento e raio de 16,34 metros 
confrontando com área remanescente nté o ponto "30'\ dar segue 142, 60 metros em linha reta 
confrontando com área remanescente até o ponto "31 ", daí segue cm curva à esquerda com 
41,011 metros de desenvolvimento e raio de 27,00 metros éonfrnntando com área remanescente 
até o ponto .. 32", daí segue 53,53 metros em linha reta confrontando com área remanescente alé o 
ponto "33", daí segue em curva á direita com 59,867 melros de desenvolvimento e raio de 290,203 
metros confrontando com área remanescente até o ponto "34'', daí segue 17,65 metros cm Jinhu 
reta confrontando com área remanescente a1é o ponto 1135 11

, daí segue cm curva à esquerda com 
59,656 metros de descnvolvimcnlo e raio de 227,558 metro~ confrontando com áre,1 remanescenre 
até o ponto "36",daí segue 89,22 metros cm linha reta êonfronLàndo com árcá remanescente até o 
ponto "37" , daí deflete à esquerda e segue 215,00 mc/ros'1'm 1irlM ~-eta cortfroti'tando com área 
remanescente até o ponto "23", ponto início que ence1Ta com área de 60.000,00 metros 
quadrados, que consta pertencer ao Instituto Proõssional ele Reahilitação "I de Agosto". 

A área de 71. 962,80 metros quadrados destina-se á área de circulação viária para e, desencrave de 
propriednde particular, provocado pelo desdobro da _gleba. 

Da área de 60.000,00 metros quadrados, destinam-se 50.000,00 metros quadrados paro o novo 
l:'órum e 10.000,00 metros quadrados para o novo prédio do Poder Lcgislati vo. 

Fica o donatário autorizado a tomar posse da área doada a partir da publicação desta lei para que 
possa alcançar as finalidades aqui enunciadas. 

2 

' ' . ,. . ,. 
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PROC. NR i5U 1 ~ ~ " 
FOLHAS ?J e, u 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Rer. Lei nº 5541/08 

Fica o Município de Bauru autorizado à doar 50.000,00 metro~ quadrados á fazenda do Estado de 
São Paulo para a construção e implantação do novn prédio do Fórum. 

Arc.6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 13 de fevereiro de 2008 

~-e,,------,--P,-__ 

PROF. JOSÉ GUALBERT 
PREFEI' 

E ·-·•--,,-7 
SECRET 

~S A'NGERAMI 

'.Mlm<\,>1JIAS JOAQUIM 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

DIRET 
DE C0:'.1,!L' 

PLANEJAMENTO 

citura, nu mesma data. 

' ,. 

.1 •' 

•• ·- • 1 • • • •• 
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~mara ~nicyia/1 ~ eJJátUa·•~..... · 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicito o envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe 
o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em relação ao 
Projeto de Lei nº 125/19, que cria o Fundo Especial para edificação da nova 
sede a ãmara Muni · de Bauru/SP. 
Bau O 9 . 

Senhor Presidente da Cãmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, l~de de embro de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

En ínhe-se afie o Senhor Pref""e"-ito,r-··---.-icipal, conforme solicitação. 
uru, ú de dezembro 

Atendido o despacho supra. Seg cópia do ofício. 
Bauru, \~ de dezembro de 2019. 

UAe-- Q ln,,~ 

RONALDO Jl>Sf: SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 265/19 

Bauru, 16 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo solicitação do Vereador Natalino Davi da Silva, 

membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para que seja 

encaminhado o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em relação 

ao Projeto de Lei nº 125/19, que cria o Fundo Especial para edificação da nova sede 

da Câmara Municipal de Bauru/SP, pedimos que Vossa Excelência tome as 

providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

JOSE 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

Oficio "J... e, s :, Protocob p /VI 'f 
~-!:'.:_no dio 1-=,. .I lól.. t.1.:2.. 

k· 
D6~reºc1o~-EUS ~v.'3fo' KA.'IASHIRO 

deP~;~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Gabinete do Prefeito 

OF. GP. 2527/2019 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

. /r:P::ROC~. N'.'.:"'R -:Q.::;-::::l;--.G,-:--
1
---,/,-/ -~-:i-

-FOLHAS 3 ~ 6, _j 

Bauru, 19 de dezembro de 201 9. 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de \poio Legislativo 

1 9 DEZ. 2019 

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência o CANCEJ,AMENTO do 
pedido de sessões extraordinárias conforme oficio 2513/2019, tendo em vista que será 
necessário a convocação em data oportuna para apreciação de Projeto de Lei sobre a 
extinção da COHAB. 

Aproveito a oportunidade para solicitar a retirada r ~eto de Lei 296/2019, para 
fins de arquivamento. 

Atenciosamente, 

Para providências 

!Z,--+ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Gabinete do Prefeito 

OF. GP. 2527/2019 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

1,... :~_::_:_:_$_~-~1-:_:::_I 

Bauru, 19 de dezembro de 2019. 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de \paio Legislativo 

1 9 DEZ. 2019 

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Excelência o CANCELAMENTO do 
pedido de sessões extraordinárias conforme oficio 2513/2019, tendo em vista que será 
necessário a convocação em data oportuna para apreciação de Projeto de Lei sobre a 
extinção da COHAB. 

Aproveito a oportunidade para solicitar a retirada 
fins de arquivamento. 

Atenciosamente, 

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

l _QJ;_/ - a_c 
em,_ 13 i l, 1 

\. --

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900-Baur 

r jeto de Lei 296/2019, para 

Para providências 

..----1:m.::~_Lh-- ) 
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~manzLamc~~ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 7/20 

Bauru, 30 de janeiro de 2020. 

• Senhor Prefeito: 

• 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 

ofício GP 2527/2019, datado do último dia 19 de dezembro de 2019, estamos 

devolvendo o Projeto de Lei nº 125/19, que cria o Fundo Especial para edificação da 

nova sede da Câmara Municipal de Bauru/SP. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Cumpr!da1 as exigências legal& 
encaminha-se o presente pr&cesso 
ao Ser•iço de Microfilmagem e 

A,qu;v~ 5 o-=,- á2..o-20 
Bauru ,u .. , ..... ,J ............ J ........ _ 

Olre1orta ~~ 




